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Apresentação do Vídeo: Discurso de Abertura da 98ª Convenção Anual da American Psychological 
Association, por B. F. Skinner (Presentation of B. F. Skinner’s Keynote Address at the 98th Annual 
Convention of the American Psychological Association) 
 
Hélio José Guilhardi (Instituto de Análise de Comportamento e Instituto de Terapia por Contingências de 
Reforçamento), Noreen Campbell de Aguirre (Instituto de Análise Aplicada do Comportamento), Hebton 
Coutinho Soares (MídiaShow) 
 
Resumo/Abstract: Esta atividade tem como objetivo apresentar aos participantes do XIII Encontro da 
ABPMC e do II Encontro Internacional da ABA a versão em vídeo, preparada no Brasil, do último 
discurso proferido por B. F. Skinner. Esse discurso foi originalmente gravado durante a abertura da 98ª 
Convenção Anual da American Psychological Association, em 10 de agosto de 1990. A relevância desse 
trabalho não é marcada apenas pelo fato de ser a derradeira aparição pública de Skinner; ao lado disso, 
nesta breve palestra, Skinner praticamente sintetiza todo o trabalho e a forma de pensar que 
desenvolveu durante sua vida. Na presente atividade, além der ser apresentada ao público, pela primeira 
vez, a versão deste trabalho, legendada em português, será feita uma breve apresentação sobre a 
relevância do mesmo e sobre a produção da versão brasileira do vídeo. 
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English 
 
Autism and Developmental Disabilities (Autismo e Retardo Mental) 
 
Coordenador/Chair: R. Douglas Greer (Columbia University Teachers College) 
 
Acquisition of Observational Learning in Students with Autism and Adolescents (Aquisição de 
Aprendizagem Observacional em Alunos com Autismo e Adolescentes com Déficit de Repertório 
Acadêmico) 
 
R. DOUGLAS GREER, Grant Gautreaux, Katherine Meincke, Lynn Yuan, JoAnn Pereira, Amy Davies-
Lackey (Columbia University Teachers College) 
 
Resumo/Abstract: We present a program of experiments devoted to the analysis of the acquisition or 
enhancement of observational learning in students with minimal or no observational learning repertoires. 
The presence of observational learning is a critical predictor of success and there are few investigations 



of the origin or induction of observational learning. The two independent variables were (a) a procedure to 
teach students to record the accuracy of their peers’ responses to experimenter presented instruction, 
and (b) a procedure that yoked reinforcement between peers such that joint responding only produced 
reinforcement. Interobserver agreement exceeded 90%. Three experiments were done with elementary-
aged or preschool children with autism diagnoses, and three were done with middle school students with 
deficit academic repertoires. The studies contribute to the identification of how observational learning may 
be acquired. 
 
Adaptive Behavior Versus Intelligence in Definition and Diagnosis of Mental Retardation (Comportamento 
Adaptativo versus Inteligência na Definição e no Diagnóstico de Retardo Mental) 
 
SULEYMAN ERIPEK (Anadolu University) 
 
Resumo/Abstract: Relationships between intelligence, adaptive behavior, and mental retardation have 
been studied since 1850. Beginning with the 1961 American Association on Mental Retardation (AAMR) 
definition of mental retardation, and most certainly since the 1973 AAMR definition, the relationship 
between the constructs of intelligence and adaptive behavior took on a new sense of importance in the 
diagnosis and classification of persons with mental retardation. Release of the most recent edition of 
2002 AAMR manual defines mental retardation as a disability characterized by significant limitations both 
in intellectual functioning and in adaptive behavior as expressed in conceptual, social, and practical 
adaptive skills. This disability originates before age 18. If an individual does not have significant 
limitations in the acquisition and /or performance of adaptive behavior, then the diagnosis of mental 
retardation is not applicable. But in practice IQ has typically dominated and thus has been 
overemphasized both in terms of professional decision making and diagnosis. This issue will be 
discussed. 
 
Using Repertoires of Verbal Behavior to Describe and Treat Children with Disabilities (Empregando 
Repertórios de Comportamento Verbal para Descrever e Tratar Crianças com Necessidades Especiais) 
 
DENISE ROSS, R. Douglas Greer, Dolleen-Day Keohane (Columbia University Teachers College) 
 
Resumo/Abstract: Traditional classifications of children with disabilities have included labels such as 
mental retardation or learning disabilities as well as categorizations of high and low functioning. While 
such classifications have become standard in special education, behavioral research suggests that they 
are not always useful for treatment because they frequently rely on hypothetical constructs to explain 
delays in children's development. The purpose of the current paper session is to suggest the use of 
Skinner's (1957) Verbal Behavior to categorize children with disabilities and to develop differential 
treatments. Specifically, three conceptual papers will be presented that describe the usefulness of 
repertoires of verbal behavior for describing and teaching individuals with disabilities. The first paper will 
describe individuals with listener repertoires by providing behavioral definitions of a listener, identifying 
tactics that are used to establish fluent listener repertoires, and presenting strategies to progress listeners 
to the more complex verbal repertoire of speaker/listener. The second paper will describe individuals with 
speaker/listener repertoires by providing behavioral definitions of a speaker/listener, identifying tactics 
that are used to establish fluent speaker/listener repertoires, and presenting strategies to progress 
speaker/listeners to the more complex verbal repertoire of reader/writer. The third paper will describe 
individuals with reader/writer repertoires by providing behavioral definitions of a reader/writer, identifying 
tactics that are used to establish fluent reader/writer repertoires, and presenting strategies to progress 
reader/writers to more complex verbal repertoires such as self-editing.  
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Contribuições Convergentes da Análise do Comportamento na Educação (Behavior Analysis in 
Education: Convergent Contributions) 
 
Coordenador/Chair: Fátima Regina Pires de Assis (Pucsp) 
 
MARIA ESTER RODRIGUES (Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste/campus Cascavel  
 
KETNEY BOCCHI (Faculdades Taboão e Puc/sp) 
 
SILVIA SZTAMFATER GROBERMAN (Facig e Puc/sp) 
 
Resumo/Abstract: Serão apresentados relatos que vão da pesquisa acadêmica ao relato de experiência, 
passando pela reflexão teórica de temas pertinentes à análise do comportamento na educação.Para 
tanto, serão discutidos aspectos relativos à prática pedagógica do ponto de vista das ações docente e 
discente, propondo modelos explicativos e de atuação do analista do comportamento preocupado com 
questões educacionais. Dentro do continuum de ações que devem ser contempladas em um processo 
pedagógico, destacaremos os seguintes aspectos: identificação do repertório de entrada do aluno, 
planejamento do ensino e administração de sala de aula. O passo inicial do trabalho de um educador é 
identificar o repertório de entrada do seu educando, a partir do qual serão planejados todos os passos 
subseqüentes. Tal aspecto será desenvolvido com base no relato de uma pesquisa que identificou o 
repertório de entrada de leitura de alunos de 5ª série do ensino fundamental.Quanto ao planejamento de 
ensino e administração de sala de aula, focaremos o uso da análise de contingências na produção e 
manutenção de comportamentos disruptivos, tradicionalmente conhecido como “indisciplinados”, 
incompatíveis com comportamentos acadêmicos. Para tanto será igualmente relatada pesquisa empírica 
acerca do assunto. Também enfatizaremos a possibilidade de ensino de comportamento acadêmico, 
como estratégias e crenças que favorecem a produção do comportamento de estudar. Por fim, 
enfocaremos o trabalho do analista do comportamento em escolas públicas, dentro do continuum 
considerado. 
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Behavioral Pathology (Patologia Compotamental) 
 
Coordenador/Chair: Gladys Williams (Applied Behavioral Consultant Services) 
 
Strategies to Teach a Tact Repertoire to Children with Autism (Estratégias para Ensinar um Repertório de 
Tactos a Crianças com Autismo) 
 
GLADYS WILLIAMS (Applied Behavioral Consultant Services), Jose Julio Carnerero Roldan (Centro Al-
Mudariz), Anna Beatriz Muller Queiroz (Applied Behavioral Consultant Services) 
 



Resumo/Abstract: One challenge that verbal behavior specialists encounter when teaching the nonverbal 
child with autism is how to teach a tact repertoire. This study analyzed several procedures to teach 
children with autism to tact actions and events. One procedure consisted of teaching to emit a tact 
immediately after the verbal stimulus “What is she doing?” and in the presence of the person performing 
the action (nonverbal stimulus). Another procedure taught the child to emit the response in the presence 
of the person performing the action (nonverbal stimulus) and without the verbal prompt. We studied what 
condition was more favorable to produce generalization. Preliminary results indicate that generalization 
occurs at a faster pace (less number of opportunities) under the condition when the tact was acquired 
without the verbal prompt. Key words: Tacs, naming, spontaneous language, learning disabilities, autism.  
 
Análise Comportamental de Delírios e Alucinações (Behavior Analisis of Delirim and Halucination) 
 
ILMA A. GOULART DE SOUZA BRITTO (Universidade Católica de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: Apresentar uma interpretação alternativa para para duas classes de comportamento 
típicas do Transtorno Psicótico chamado e Esquizofrenia: Delírios e Alucinações. A interptretação 
proposta requer uma rápida apresentação das teorias do comportamento verbal de Skinner (1957) e a 
teoria de linguagem de Staats (1996).Para ilustrar tal interpretação serão selecionadas para análises 
alguns trechos do filme UMA MENTE BRILHANTE.As formulações tradicionais envolvendo atividades 
mentais têm-se constituido em um obtáculo para uma compreensão adequada do comportamento 
humano complexo. O comportameto verbal do esquizofrênico, como qualquer outro comportamento é 
modelado e mantido por certas contingências de reforço. Desse modo, para compreender e 
esquizofrenia seria necessário observar não apenas os comportamentos públicos do indivíduo mas, 
principalmente, seu comportamento verbal. O que ocorre quando um esquizofrênico fala delirando, fala 
'ver ou ouvir estímulos que não estejam presentes' (visão condicionada a evocar imagens), é uma 
questão relativa ao comportamento humano e deve ser investigado por uma ciência 
comportamental.Assim, a interpretação proposta permite obedecer a uma regra da curioisidade 
científica, que é a de reabrir quetões mais do que fechá-las.  
 
Transtorno de Personalidade Borderline Sob uma Perspectiva Analítico-Funcional (Baseado em Dados) 
(Borderline Personality Disorder Under a Functional Analytic Perspective (Data-based Presentation)) 
 
ANA CAROLINA AQUINO DE SOUSA, Fabrícia Costa Prado (José Eutáquio Prado) 
 
Resumo/Abstract: Resumo - O presente trabalho trata do que é chamado Transtorno de Personalidade 
Borderline a partir de uma visão analítico-funcional: mostra a relevância da mesma em relação á história 
passada, momento atual e principalmente a relação terapêutica para entender e tratar a problemática 
apresentada pelo cliente. Neste sentido, a relação terapêutica é descrita como um instrumento de 
mudança eficaz para promover mudanças no repertório do cliente. Este procedimento parte do 
pressuposto de que se o indivíduo se comporta em relação ao terapeuta da mesma maneira que o faz no 
seu dia a dia com outras pessoas, esses ambientes são funcionalmente idênticos, e que, portanto, se um 
deles for mudado, esta alteração se generalizará para os demais ambientes. O trabalho ilustra o caso de 
uma cliente com 34 anos de idade, cujos diagnósticos eram: agorafobia, bulimia e transtorno de 
personalidade borderline. Os atendimentos foram realizados semanalmente com sessões de duas horas 
de duração. Os dados obtidos com os atendimentos realizados, apontam que a relação terapêutica é um 
instrumento que promove mudanças no repertório do cliente, tanto na sessão quanto no seu cotidiano. 
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Specifications for Interdisciplinary Collaborations 
 
Linda J. Hayes, Kenneth W. Hunter (University of Nevada, Reno) 
 
 
Resumo/Abstract: Interdisciplinary collaborations are becoming increasingly commonplace in science. 
This paper addresses the grounds on which interdisciplinary collaborations may proceed along with some 
of the most significant barriers to effective work of this sort. Suggestions for overcoming these barriers are 
offered, with particular emphasis on those preventing behavior analysts from participating in this work. 
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Cultura e Subjetividade (Culture and Subjectivity) 
 
Coordenador/Chair: José Abib (UFSCar) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: A relação entre cultura e subjetividade é, atualmente, um 
tema bastante em voga na psicologia e nas ciências humanas. O behaviorismo radical, porém, apresenta 
concepções particulares sobre ambos os conceitos e sobre a forma como estes se relacionam. Assim, 
para que os behavioristas radicais possam discorrer com segurança sobre o tema, faz-se necessário 
definir com certa precisão a que se referem tais termos quando utilizados no interior de nossa 
comunidade. Na discussão tradicional do tema, define-se subjetividade como a forma pessoal e 
intransferível pela qual experimentamos eventos privados, ou mesmo o mundo à nossa volta. Nos dois 
casos, destaca-se o caráter privado da experiência: o subjetivo é o que se encontra guardado em nosso 
interior, não podendo ser experimentado pelos demais. A partir dessa concepção, a subjetividade é 
retratada, freqüentemente, como uma espécie de “eu verdadeiro”, protegido do mundo por uma máscara, 
ou persona, representada pelo comportamento público. O behaviorismo radical, por outro lado, não 
aponta qualquer diferença de natureza entre comportamentos abertos e encobertos – e, nesse sentido, a 
subjetividade, enquanto repertório comportamental particular, é composta por ambos os tipos de 
comportamento (variando apenas as circunstâncias controladoras em cada caso). Além disso, o modelo 
de seleção por conseqüências, enquanto recurso explicativo, aponta para o caráter necessariamente 
histórico da subjetividade: um repertório único e particular é construído por uma história de submissão a 
contingências seletivas, igualmente única e particular. Assim, para esclarecer a posição do behaviorismo 
radical sobre a questão da subjetividade, faz-se necessário recorrer ao conceito de cultura, entendido 
nesta filosofia como um conjunto de comunidades verbais responsáveis pela constituição e manutenção 
do repertório dos indivíduos. Surge então uma importante tensão entre subjetividade e cultura: como 
conciliar as diferenças individuais (repertórios particulares) com a comunicação exigida pelas várias 
comunidades verbais? Defende-se aqui a proposta de uma cultura pós-moderna, em que a comunicação 
entre comunidades verbais, ou entre culturas, se dá sem o sacrifício da individualidade – ou seja, trata-
se da valorização da diferença, que deixa de ser considerada como “barreira”, para tornar-se um 
importante fator na sobrevivência das culturas. 



 
A Relação Entre os Conceitos de Subjetividade e Cultura no Behaviorismo Radical (The Relationship 
Between the Concepts of Subjectivity and Culture in Radical Behaviorism) 
 
ALEXANDRE DITTRICH (UFSCar) 
 
Resumo/Abstract: De acordo com o modelo de seleção por conseqüências proposto pelo behaviorismo 
radical, o comportamento humano deve ser explicado, em qualquer circunstância, fazendo-se referência 
a três níveis seletivos: filogenético, ontogenético e cultural. A partir da conjugação das variáveis atuantes 
nos três diferentes níveis, torna-se possível compreender a origem dos repertórios comportamentais 
particulares a cada ser humano. Embora a definição do conceito de subjetividade seja um assunto 
complexo, pode-se argumentar que a utilização do termo refere-se, no contexto do behaviorismo radical, 
exatamente à singularidade dos repertórios comportamentais apresentados por diferentes indivíduos. 
Essa é uma definição mais ampla em relação àquelas tradicionalmente associadas ao termo 
subjetividade – que fazem referência, mormente, apenas à experiência pessoal de eventos privados ou 
públicos. Ao explicar a gênese da subjetividade a partir de um modelo selecionista, o behaviorismo 
radical confere um papel de destaque às culturas, por dois motivos: 1) Uma cultura pode ser definida 
como o conjunto das contingências de reforço mantidas por certo grupo social. Tais contingências 
constituem as práticas culturais dos diferentes grupos. Assim, uma cultura que constrói a subjetividade 
de seus membros o faz através do controle do comportamento operante. É impossível, portanto, fazer 
referência ao nível de seleção ontogenético sem considerar as práticas culturas próprias aos diferentes 
grupos sociais. 2) A diversidade das práticas de controle do comportamento entre as diferentes culturas 
deve explicada, novamente, pelo modelo de seleção por conseqüências. Se certas práticas culturais são 
benéficas para uma cultura sujeita a um conjunto particular de circunstâncias, tais práticas tendem a 
sobreviver junto com a cultura na qual estão inseridas. Assim, a configuração total das práticas que 
caracterizam certa cultura deve-se à trajetória evolutiva particular à qual esta foi submetida durante sua 
história. O conceito de cultura desempenha, portanto, papel decisivo em uma explicação behaviorista 
radical da subjetividade, pois a diversidade de repertórios comportamentais entre os seres humanos é 
explicada, nesta filosofia, sobretudo pela diversidade de práticas de reforço presentes nas diferentes 
culturas.  
 
Uma Crítica ao Papel de Teoria de Eventos Privados no Estudo de Subjetividade (A Critical 
Assessement of the Role of Private Events Theory in the Analysis of Subjectivity) 
 
CARLOS LOPES (UFSCar) 
 
Resumo/Abstract: No behaviorismo radical a relação organismo-ambiente, que se dá através de eventos, 
estados e processos, constitui o conceito de comportamento. O estudo da subjetividade que separa 
organismo de ambiente cria a dicotomia sujeito-objeto, que parece ser incoerente com o projeto filosófico 
do behaviorismo radical. Isso porque a relação organismo-ambiente é indissociável e primordial. No 
entanto, com a criação dessa dicotomia surge, no behaviorismo radical, um dos principais tópicos 
estudados com a alcunha de subjetividade: a teoria de eventos privados. É quase lugar comum, na 
literatura behaviorista, a relação entre subjetividade e privacidade. A teoria skinneriana de eventos de 
privados defende que aquele que se comporta tem acesso direto a certos eventos ambientais, que, por 
esse motivo, são então chamados de privados. Nesse sentido o presente trabalho caminha na 
contramão da tradição interpretativa do behaviorismo radical, constituindo-se por uma tentativa de 
esvaziamento da teoria de eventos privados. Para tal recorre-se basicamente a dois argumentos: (1) a 
incoerência da teoria de eventos privados com a tradição filosófica na qual o behaviorismo radical se 
insere; (2) a incoerência da teoria de eventos privados com a metafísica relacional, que fundamenta o 
projeto filosófico do behaviorismo radical como tal. Obviamente isso obriga que tanto a tradição filosófica 
do behaviorismo radical, quanto a metafísica relacional, que perpassa essa tradição, sejam explicitados 
no decorrer do trabalho. Com essa análise pretende-se então alcançar pelo menos dois objetivos: 
primeiro, explicitar a função da teoria de eventos privados no behaviorismo radical, ou seja, tentar 
compreender porque essa teoria surgiu e foi tão defendida, se não é coerente com o projeto do 
behaviorismo radical; e, segundo, desvincular a teoria de eventos privados do estudo da subjetividade, 
mostrando que é possível falar de subjetividade sem recorrer a uma teoria de eventos privados. 



 
Behaviorismo Radical: Para uma Cultura da Subjetividade Pós-moderna (Radical Behaviorism: Toward a 
Culture of Postmodern Subjectivity) 
 
JOSÉ ABIB (UFSCar) 
 
Resumo/Abstract: A noção de cultura é incompreensível se for destituída de suas expressões 
constituintes: os produtos de uma cultura participam de sua produção. Por exemplo, a arte 
expressionista alemã ou a filosofia do behaviorismo radical. Essa recursividade, envolvendo culturas e 
suas expressões, é o processo de constituição de subjetividades. Qual é a noção de subjetividade 
constituída pelo cinema e poesia expressionista alemã? E no caso do behaviorismo radical? O 
behaviorismo radical é filosofia pós-moderna e pode contribuir para a construção de uma cultura da 
subjetividade pós-moderna. Que começa precisamente com esta tese de Skinner: o conhecimento é 
subjetivo porque é o comportamento de um sujeito. É impossível ao sujeito colocar-se fora de seu 
próprio comportamento no ato de conhecer. Diz Skinner que isso é trivial. Não tão trivial assim, porém. 
Porque ele define objetividade como o comportamento controlado pelas regras de comunidades verbais. 
Das quais estão excluídas as idiossincrasias pessoais, certamente, mas que, todavia, permanecem 
subjetivas no sentido não trivial em que é impossível de qualquer modo desvelar a real natureza das 
coisas, seja a coisa física (res extensa) ou mental (res cogitans). O conhecimento é, portanto, subjetivo, 
seja o conhecimento idiossincrático dos indivíduos, seja o conhecimento idiossincrático das 
comunidades verbais. Uma cultura da subjetividade pós-moderna é um caleidoscópio: a subjetividade é 
proliferação e transição de idiossincrasias pessoais e comunitárias. Subjetividade pós-moderna é 
diferença. Diferença, contudo, que não admite um núcleo de identidade, fundado em nossa universal 
natureza humana. É a diferença entre subjetividade moderna e pós-moderna: ambas tratam com 
diferenças, porém, altera-se a noção de diferença. É essa subjetividade que constitui culturas: aquela 
recursividade entre cultura suas expressões e a constituição de subjetividades alarga-se para incluir 
subjetividades no processo de constituição de culturas. Em síntese, as culturas produzem subjetividades 
e as subjetividades produzem culturas. É nessa complexa recursividade que reside a possibilidade de 
engajamento com o projeto pós-moderno de desenvolvimento humano: cultivar diferenças de identidade 
pós-modernas ou subjetividades e culturas pós-modernas. Isso requer que as culturas se relacionem, se 
comuniquem, e produzam, com esse intercâmbio, novas culturas e novas subjetividades. Trata-se de um 
processo de geração de variabilidades subjetivas e culturais. Em síntese, subjetividades não são limites 
que travam a comunicação. São, antes, terrenos férteis para a invenção de novos mundos. 
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Recortar, Montar e Colar: Descobrindo Contingências e Metacontingências no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Cut and Paste: Finding Contingencies and Metacontingencies in a Legal Statute) 
 
JOÃO CLAUDIO TODOROV (Universidade Católica de Goiás e Universidade de Brasília) 
 
Resumo/Abstract: Textos legais especificam condições, comportamentos e consequências. O conceito 
de metacontingência foi utilizado como instrumento para a análise do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Foram identificadas contingências tríplices completas e fragmentos de contingências. Há 
alguns casos de simples enunciado de comportamentos, sem especificação de antecedentes e 
consequências. Os resultados mostram uma grande fragmentação do texto, que muitas vezes define 



antecedentes em um artigo inicial. Comportamentos em outro e consequências para esses 
comportamentos vários artigos depois. Essa reorganização das contingências no ECA permite um 
melhor entendimento da Lei e de sua aplicação. 
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Individual Behavior, Culture, and Social Change (Comportamento Individual, Cultura, e Mundança Social) 
Sigrid GLENN (University of North Texas) 
 
 
Resumo/Abstract: Social change agents must deal with behavior as it occurs in everyday environments. 
The principles that account for human behavior may be “simple”, but the particular behavior-environment 
relations that characterize human repertoires are very complex. Of particular importance for humans is 
the role of the social environment, i.e., the behavior of other people. Because operant behavior is 
behavior that operates on the environment, it may alter the environment of others as well as produce 
consequences for the behaver herself. When many people behave similarly due to similarity in the 
reinforcement contingencies, the similar behaviors are designated a “cultural practice”. The aggregate 
effect of those similar behaviors may be a changed environment for many other people. The relation 
between the behavior constituting a cultural practice and the aggregate change in the environment of 
others has been called a macrocontingency. Cultural change can be accomplished by system-wide 
altering of the environment that supports the practice, for example by changes in law or dissemination of 
medical or environmental information. Individual behavior plays a different role when it participates in a 
metacontingecy: repetitions of interlocking operant contingencies that produce outcomes that can be 
repeated only if the contingencies remain interlocked. Cultural intervention in metacontingencies requires 
identifying and altering those elements of the interlocking contingencies that are affecting the cumulative 
outcomes while maintaining the integrity and continuation of the interlocking operant contingencies. 
 
 
#107 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
14/8/2004 
 
9:05 AM - 10:20 AM 
 
Imperial C 
 
EAB/TPC 
 
Português 
 
Avaliação da Função Reforçadora: Contigüidade Temporal, Contingência e Comparação com Controle 
Aversivo (Evaluation of the Reinforcement Function: Temporal Contiguity, Contingency and Comparison 
with Aversive Control) 
 



Coordenador/Chair: Fábio Leyser Gonçalves (Universidade Presbiteriana Mackenzie) 
 
CRISTINA MOREIRA FONSECA (Instituto De Psicologia-USP) 
 
FÁBIO LEYSER GONÇALVES (Universidade Presbiteriana Mackenzie) 
 
ELIANA I. M. HAMASAKI (Uni-a/usp) 
 
Resumo/Abstract: A função reforçadora tem um papel central dentro da Análise Experimental do 
Comportamento, particularmente dentro do modelo de seleção pelas conseqüências. Nesse sentido 
investigar quais as variáveis que podem afetar a eficácia desse processo, bem como comparar essa 
função com outras funções que fazem parte desse modelo, torna-se de fundamental importância para 
seu desenvolvimento. O presente trabalho tem por objetivo fazer uma revisão de duas variáveis que 
parecem afetar a função reforçadora: a contigüidade temporal e a relação de contingência resposta-
reforçador. Além disso o trabalho procurará comparar o processo de reforçamento positivo com o 
processo de controle aversivo (reforçamento negativo e punição). A primeira apresentação abordará 
especificamente procedimentos que empregam reforço independente da resposta e reforçadores 
atrasados e a importância desses estudos para a discussão da contribuição das relações de 
contigüidade temporal e da dependência resposta-reforçador na manutenção do comportamento. A 
segunda apresentação irá apresentar modelos matemáticos que procuram descrever o efeito do atraso 
sobre conseqüências apetitivas e aversivas, procurando discutir as semelhanças e diferenças desses 
dois tipos de controle. Por fim, a terceira apresentação irá discutir os efeitos de contingências 
reforçadoras versus contingências punitivas aplicadas como conseqüências ao uso de pronomes e 
tempos verbais avaliando a simetria entre esses dois tipos de controle. 
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Event Related Potentials and Derived Relational Responding (Basedo em Dados) (Event-Related 
Potentials and Derived Relational Responding (Data-Based Presentation)) 
 
Coordenador/Chair: Louise A. McHugh (NUI, Maynooth) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: This symposium consists of 3 papers whose unifying concern 
is neurological measures of derived relational responding. In paper 1, a study is presented that attempts 
to address key concerns with the implicit relational evaluations procedure (the IAT). First unlike previous 
IAT research stimuli that do not contain pre-experimentally established psychological functions were 
employed. Second, due to the controversial nature of reaction time data on the IAT an event related 
potentials measure was undertaken. Paper 2 reports experimental work that was designed using event 
related potential equipment to develop the procedures and measures for analysing acceptance and 
avoidance in an experimental context. Paper 3 presents a behavioral model of perspective-taking 
incorporating event related potentials the findings of which replicate previous neurological findings from 
traditional cognitive models of perspective-taking. Together the 3 papers add to a neurological account of 
derived stimulus relations. 
 
Event Related Potentials e Avaliações Relacionais Implícitas (o IAT) (Event Related Potentials and 
Implicit Relational Evaluations (the IAT)) 



 
EOGHAN RYAN, Dermot Barnes-Holmes, Robert Whelan (National University of Ireland, Maynooth), Ian 
T. Stewart (National University of Ireland, Galway), Yvonne Barnes-Holmes (National University of 
Ireland, Maynooth), Simon Dymond (APU, Cambridge UK) 
 
Resumo/Abstract: The IAT is based on the premise that when two stimuli are relationally coordinated 
(either semantically or associatively), it is easier to pair them together in a single relational response than 
when two stimuli are relationally distinct (i.e., the former response occurs more rapidly than the latter). 
Because the speed of the relational response is putatively outside the participant's voluntary or conscious 
control, the test is seen to reveal implicit associations or evaluations. Typically, research in this area has 
employed stimuli with pre-experimentally established psychological functions, and thus the behavioural 
processes that give rise to the so called implicit associations remains unclear (but see Mitchell, Anderson, 
& Lovibond, 2003). Furthermore, the use of differences in reactions times on the IAT, as the main 
measure of interest, has been questioned. The current paper reports a study that attempts to address 
these two key concerns using derived stimulus relations and event related potentials. 
 
Uma Medida Através de Event Related Potentials Sobre a Aceitação e a Esquiva a Estímulos Negativos 
e Neutros (An Event Related Potentials Measure of Acceptance and Avoidance of Negative and Neutral 
Stimuli) 
 
ANDY COCHRANE, Dermot Barnes-Holmes, Yvonne Barnes-Holmes (National University of Ireland, 
Maynooth), Frank Bond (University of London) 
 
Resumo/Abstract: Increasing acceptance of negative or aversive psychological states, in the service of 
valued goals, is one of the core components of Acceptance and Commitment Therapy. The current paper 
reports experimental work that was designed to develop the procedures and measures for analysing 
acceptance and avoidance in an experimental context. The Acceptance and Avoidance Questionnaire-2 
(AAQ-2) was administered to an undergraduate student population and two groups of volunteers were 
identified. One group scored at least one standard deviation above and the other at least one standard 
deviation below the mean (i.e., High- and Low-Avoiders, respectively). Both groups were then exposed to 
an experimental procedure in which they were required to learn a conditional discrimination. In the 
presence of one sample stimulus choosing a comparison that produced an aversive visual image was 
defined as correct; but in the presence of a second sample stimulus choosing a comparison that 
produced a neutral visual image was defined as correct. A number of measures were used to compare 
the performances of the High- and Low-Avoiders groups. The results have important implications for 
Acceptance and Commitment Therapy and these will be discussed. 
 
An Event Related Potentials Index of Perspective-Taking Tasks (An Event Related Potentials Index of 
Perspective-Taking Tasks) 
 
LOUISE A. MCHUGH, Yvonne Barnes-Holmes, Dermot Barnes-Holmes (National University of Ireland, 
Maynooth), Ian T. Stewart (National University of Ireland, Galway), Robert Whelan (National University of 
Ireland, Maynooth) 
 
Resumo/Abstract: Theory of Mind (ToM) has provided the dominant mainstream approach to perspective-
taking. One recent strand of this research has employed the Event Related Potentials (ERPs) 
methodology to index the activity of neural systems engaged during ToM reasoning in adults. Specifically, 
neural activity elicited by perspective-taking tasks as compared with non-perspective taking tasks was 
characterized by a focally enhanced positivity over left frontal areas, which was diminished over left 
parietal areas. Recent Relational Frame Theory research (RFT) has suggested the possible utility of 
approaching perspective-taking as generalized operant behavior. The aim of the current study was to 
index the activity of neural systems that are engaged during RFT based perspective-taking tasks in an 
attempt to demonstrate the functional similarity of the RFT and ToM approaches. Results suggest a 
neurobiological link between traditional Theory of Mind tasks and RFT perspective-taking tasks. 
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Mundo Interno e Autocontrole (Inside World and Self-Control) 
 
Emmanuel Zagury Tourinho (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: Fenômenos referidos na linguagem coloquial como “subjetivos” (emoções, 
sentimentos, sonhos, fantasias etc.) podem ser interpretados como relações comportamentais, das quais 
participam estímulos ou respostas que se diferenciam por sua inacessibilidade (ou acessibilidade 
restrita) a uma observação pública direta. Para o próprio indivíduo, porém, fenômenos dessa ordem são 
usualmente experimentados como “internos”. Essa noção de interioridade está presente mesmo em 
discursos behavioristas sobre a subjetividade, por exemplo quando se fala de um “mundo sob a pele”. O 
objetivo do presente trabalho consiste em discutir a noção de mundo interno, a partir de suas possíveis 
relações com o autocontrole. Em particular, pretende-se examinar a proposição de que processos 
comportamentais relacionados ao autocontrole favorecem que fenômenos tipicamente relacionais sejam 
interpretados pelo indivíduo como ocorrências internas. A análise serve-se da interlocução com sistemas 
explicativos diversos, iniciando com os ensaios do sociólogo Norbert Elias sobre a auto-imagem do 
homem moderno, de acordo com os quais o autocontrole se define pela restrição ao comportamento 
“espontâneo” e pela emissão de respostas emocionais com reduzida (ou nenhuma) participação do 
aparelho motor. Em seguida, são discutidas algumas elaborações comportamentais acerca dos 
fenômenos privados, que se mostram compatíveis com a análise de Elias e que contribuem para a 
abordagem da questão da interioridade. Por exemplo, a interpretação de Kantor para respostas sutis 
(encobertas) como aquelas emitidas com reduzida participação do aparelho motor (portanto, respostas 
que envolvem autocontrole), à qual pode-se acrescentar a idéia skinneriana de que a forma encoberta de 
certas respostas é usualmente função de punição contingente à emissão da resposta na forma aberta 
(explicitação de variáveis sociais que as produzem – na interpretação de Elias, códigos de civilidade e 
preceitos morais). Discutem-se, ainda, as intepretações de Skinner e Rachlin para o autocontrole, 
assinalando novamente aspectos que dizem respeito ao autogoverno ético e ao conflito de 
conseqüências (para o indivíduo versus grupo, imediatas versus atrasadas). Considera-se que os 
elementos dessa análise tanto conferem maior inteligibilidade à experiência de um mundo interno, como 
contribuem para a explicitação de uma concepção relacional dos fenômenos psicológicos. 
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Relative Reinforcement? Positive Induction and Changes in Reinforcer Value (Reforçamento Relativo? 
Indução Positiva e Mudanças no Valor do Reforçador) 
 
JEFFREY N. WEATHERLY, Brent C. Hanson, Jeri T. Nurnberger (University of North Dakota) 
 
Resumo/Abstract: Research from our laboratory has demonstrated that rats reliably increase their rates of 
operant responding for 1% sucrose reinforcement in the first half of the session if a stronger reinforcer 
(e.g., food pellets) will be available in the second half of the session. This increase represents a positive 
induction effect because the rate of operant behavior varies directly with the conditions of reinforcement 
in another situation, in this case increasing. It is the opposite of a contrast effect. Although there are many 
possible explanations for why responding increases in this manner, results from a series of recently 
conducted experiments indicates that it occurs because the reinforcing value of the weak reinforcer has 
been increased. Data from the experiments that support this contention will be presented. Furthermore, 
the implications of the results on our understanding of contrast effects and the relative effects of 
reinforcement will be discussed. 
 
Clinically Relevant Findings from Laboratory Research on the Transformation of Functions (Descobertas 
Clinicamente Relevantes da Pesquisa em Laboratório Sobre a Transformação de Funções) 
 
MICHAEL DOUGHER (University of New Mexico) 
 
Resumo/Abstract: The transformation of stimulus functions has substantial relevance for understanding 
the development, maintenance and treatment of clinical disorders. This paper describes a series of 
experiments that demonstrate that stimuli can acquire both respondent and operant functions via their 
particpation in equivalence classes and relational frames. After reviewing some previously reported 
findings showing that fear elicitation, extinction and avoidance can transfer through equivalence classes, 
some new data will be reported that demonstrate what happens to the respondent eliciting functions of 
stimuli whose class membership is altered. In the first phase of the experiment, three 4-member stimulus 
equivalence classes were trained. Then one of the stimuli from two of the classes (B1 and B2) were 
conditioned as CS+ and CS-, respectively, in a respondent conditioning paridigm with shock as the US. 
The third phase was a test to see if the functions of the B stimuli would transfer to the other members of 
their respective classes. Following this, the classes were retrained, but C1 and C2 were switched so that 
C1 became C2 and C2 became C1. The respondent conditoning procedures and test of transfer phases 
were then repeated. Interestingly, the switch resulted in the acquisition of fear elicitation by C1 (previously 
C2), but C2 (previously C1) did not lose its fear eliciting properties. The second study was a replication of 
the first, but an appetitive rather than an aversive US was used in the respondent conditioning phase. 
Switching class membership of the C stimuli resulted in the acquisiton of an eliciting function for C1 
(previously C2), but, unlike the first study, C2 (previously C1) lost its eliciting function. Thus, there 
appears to be an asymmetry in the effects of altering class membership on the transformed eliciting 
functions of aversive and appetitive stimuli. These findings have interesting implications for the acquisition 
and treatment of anxiety disorders and are in line with an underlying assumption of Acceptance and 
Commitment Therapy that humans are biased to respond to aversive events. 
 
Student Study Strategies in a Distance-Learning Course Using an Artificially Intelligent Adaptive 
Instructional System (Estratégias de Estudo do Aluno num Curso à Distância Utilizando um Sistema de 
Ensino Adaptativo Artificialmente Inteligente) 
 
ROGER RAY (Rollins College), Noelle Belden ((AI)2, Inc.) 
 
Resumo/Abstract: MediaMatrix is an artificially intelligent adaptive instructional system for internet 
delivery of electronic textbooks, adaptive tutoring, self-assessment, bonus-point earning quizzes on 
component topics, and chapter-level mastery certification testing. MediaMatrix supports various course 
structures, including traditional lecture/discussion courses modified only to replace printed textbooks with 
this internet system. Alternatively, courses may be taught following Keller’s guidelines for Personalized 
Systems of Instruction based on individually paced reading and testing. On-line distance learning courses 



delivered through the MediaMatrix teaching system where instructors use e-mail as their only personal 
contact with students are also possible. In all cases MediaMatrix provides extensive research capabilities 
via its automated transparent data collection. We report representative student data collected via this 
research tool throughout one on-line distance learning course offered Fall, 2003.The course provided 
opportunities to earn pre-testing bonus points for using adaptive tutoring services and topic-by-topic 
overview quizzes. Students could also use non-evaluated self-assessments, but were required to 
complete chapter-level certification tests of 20 items with each test adaptively constructed and never 
duplicated. Students could take certification tests as frequently as desired prior to a deadline, with only 
highest accuracy scores being used for grading. No further testing on a chapter was allowed following 
chapter expiration deadlines, thus imposing completion pacing by an assignments schedule.Four specific 
strategies emerged from analyses of individual interaction histories. These strategies suggest students 
bring various learning histories to course circumstances and individually alter or persist in different 
respective strategies despite being on equivalent parametric and options settings. Four exemplary case 
studies achieved similar final course grades but experienced vastly different numbers of questions 
(14,848 maximum vs. 1,147 minimum) and represent our distinct study strategies: 1) the “proficient 
student” who reads material and passes certification tests with few repetitions or reliance on other 
services (78% of 1,147 questions were certification); 2) the “quiz-to-learn” student who takes an 
excessive number of assess plus bonus-earning quizzes (92% of 14,848 questions) prior to passing 
certification tests with few repetitions (3% were certification questions); 3) the “test-to-learn student” who 
ignores support services and makes excessive attempts to pass certification tests only to fail repeatedly 
to attain desired performances (5,329, or 67% were certification questions); and 4) the “use-all-services” 
student who strikes a reasonable balance among various aids in learning the materials presented (7% 
.certification, 34% assess, 23% tutor, 36% bonus quiz). Individual strategy changes across successive 
chapters are also reported. 
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Desamparo Aprendido (Learned Helplessness) 
 
Coordenador/Chair: Maria Helena Hunziker (Universidade de São Paulo) 
 
Debetedor/Discussant: Antonio Bento A. de Moraes (Unicamp) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: O uso de modelos animais tem se mostrado bastante útil 
para a identificação de etiologias, bases neuroquímicas e procedimentos terapêuticos relacionados às 
diferentes psicopatologias. Dentre os modelos animais de depressão, o desamparo aprendido é 
apontado como um dos melhores para o estudo em laboratório. Conceitualmente, o desamparo 
corresponde à baixa sensibilidade às contingências de reforçamento adquirida em função de experiência 
prévia com eventos aversivos incontroláveis. Estudos experimentais têm demonstrado que esse efeito se 
relaciona à depressão humana induzida por fatores ambientais, apresentando similaridades entre 
animais e humanos quanto às s alterações neuroquímicas do sistema nervoso central, além de 
responder diferencialmente a drogas antidepressivas. Esse simpósio tem por objetivo analisar 
criticamente o desamparo aprendido, no que diz respeito às variáveis críticas para o estabelecimento do 
efeito comportamental, sua generalidade para contextos aversivos e apetitivos e o uso de reforçamento 
positivo como estratégia terapêutica. Para isso, serão apresentados três conjuntos de experimentos, 
cada um relacionado à análise de um dos aspectos acima citados. No primeiro deles, será analisada a 



relevância etiológica do sujeito poder prever, ou não, a ocorrência do estímulo aversivo, em associação 
com a possibilidade de controlar, ou não, o seu término. O trabalho envolveu experimentação com 96 
ratos, mostrando que a incontrolabilidade do estímulo é o fator relevante para a produção do desamparo, 
embora a previsibilidade do estímulo também tenha efeito em determinadas circunstâncias. No segundo 
estudo, 48 ratos foram testados na combinação aversivo/apetitivo, e vice versa, tendo sido identificado 
que os eventos apetitivos, tanto no tratamento como no teste, não induzem o desamparo, efeito esse 
aparentemente restrito ao universo aversivo. No terceiro experimento, 72 ratos foram submetidos a 
choques incontroláveis e posteriormente tratados com reforçamento positivo antes de serem submetidos 
ao teste de fuga. Obteve-se que esse tratamento reduziu o efeito dos choques incontroláveis, mas 
também afetou a aprendizagem de sujeitos ingênuos. Os resultados dos três experimentos serão 
discutidos em conjunto no que diz respeito aos limites desse modelo e sua generalidade para a 
depressão humana. 
 
A Previsibilidade do Estímulo Interfere no Desamparo Aprendido? (Does Previsibility of the Stimulus 
Interfere with Helplessness?) 
 
MARIA CRISTINA ZAGO CASTELLI (Faculdades Anchieta/ Universidade de São Paulo), Maria Helena 
Hunziker (Universidade de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo desse trabalho foi investigar a relevância da previsibilidade versus a 
controlabilidade de estímulos para a produção do desamparo aprendido. Para isso foi utilizado o 
delineamento triádico, com parâmetros ( intensidade, freqüência, duração, intervalos entre choques, 
intervalos entre sessões) tipicamente usados em trabalhos que vem reproduzindo o desamparo. Ratos 
machos e fêmeas (n=96, 50% de cada sexo) foram expostos a duas fases experimentais, chamadas de 
treino e teste, espaçadas entre si por 24h.. Na sessão de treino, os animais foram divididos em três 
grupos principais: um deles recebeu 60 choques controláveis pela resposta de fuga de pressão à barra, 
outro grupo recebeu os mesmos choques, porém incontroláveis, e outro não foi exposto a choques. 
Cada grupo foi subdividido em três, de forma que um som podia preceder sistematicamente cada choque 
(grupos sons pareados), ser apresentado de forma independente do choque (grupos sons não pareados) 
ou não ser apresentado (grupos não-som). Portanto, o primeiro tratamento fornecia choques previsíveis, 
e os demais choques imprevisíveis. Na fase de teste, cada grupo foi subdividido em dois, sendo os 
sujeitos testados em uma contingência de fuga com a resposta de saltar na shuttlebox com choques 
previsíveis ou choques imprevisíveis Os resultados mostraram que o desamparo ocorreu de forma mais 
acentuada, independentemente do sexo, no tratamento convencional de choques incontroláveis e 
imprevisíveis, e teste com choques controláveis e imprevisíveis. Nos demais grupos, a incontrolabilidade 
prevaleceu como a variável crítica de treino para a produção do desamparo aprendido, porém, a 
previsibilidade dos choques mostrou efeitos diferenciais em função do sexo dos sujeitos, reduzindo os 
efeitos da incontrolabilidade nas fêmeas. A previsão dos choques, no teste, também mostrou efeitos 
sobre o comportamento dos sujeitos. Os resultados serão discutidos em relação à etiologia do 
desamparo, em analogia à depressão humana, levando-se em conta variáveis ambientais de controle e 
previsão dos estímulos, e variáveis biológicas determinadas pelo sexo do sujeito. 
 
Desamparo Aprendido em Função de Estímulos Aversivos ou Apetitivos (Learned Helplessness as a 
Function of Aversive or Appetitive Stimuli) 
 
ANGÉLICA CAPELARI (Faculdade Metodista/Universidade de São Paulo), Maria Hunziker (Universidade 
de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de verificar se o desamparo 
aprendido é função da natureza aversiva e apetitiva dos estímulos incontroláveis, bem como dos 
estímulos utilizados no teste de aprendizagem operante. Foram utiçizados 36 animais, divididos em seis 
grupo (n=8), todos expostos a duas fases de treino e teste. No treino, os animais foram tratados em 
tríades submetidas a estímulos controláveis, incontroláveis ou nenhum tratamento. No teste foram 
submetidos à uma contingência de parendizagem. Foi manipulada a combinação aversivo/apetitivo entre 
treino e teste, e vice-versa. Uma das tríades recebeu treino apetitivo, que correspondeu à liberação de 
água contingente à resposta de pressão à barra no grupo controlável, água não contingente no grupo 



incontrolável, e não água no grupo ingênuo; no teste, esses animais foram submetidos a uma 
contingência de fuga com a resposta de saltar na shuttlebox. Na outra tríade, os animais foram expostos 
a choques controláveis pela resposta de fuga focinhar, choques incontroláveis ou nenhum choque, e no 
teste foram submetidos a um esquema de reforçamento positivo múltiplo/concorrente. Os resultados 
mostraram que todos os grupos aprenderam igualmente as respostas no teste, não apresentando 
desamparo. Esses resultados serão discutidos quanto aos limites da generalidade do desamparo 
aprendido para contextos não aversivos. 
 
Reforço Positivo Utilizado como "Terapia" para Reversão do Desamparo Aprendido (Positive 
Reinforcement Used as a "Therapy" for the Learned Helplessness Reversion) 
 
KATILAINE ERBETTA, Maria Hunziker (Universidade de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo dessa pesquisa foi verificar se, em analogia à psicoterapia, a exposição de 
sujeitos ao reforçamento positivo poderia minimizar os efeitos de choques incontroláveis, reduzindo ou 
abolindo o desamparo aprendido. Três grupos de ratos (n=8) foram submetidos ao tratamento de 
choques controláveis, incontroláveis ou nenhum choque, e posteriormente expostos a cinco sessões de 
reforçamento positivo em esquema intermitente (FR2 a FR5). Após esse tratamento ("terapia") os 
animais foram submetidos a um teste de fuga, com a resposta de saltar na shuttlebox. Outra tríade 
passou por tramento semelhante, porém sem o reforçamento positivo, permenecendo, nessa fase, na 
caixa experimental durante o tempo das sessões. A terceira tríade foi equivalente à anterior, porém 
permanecendo no biotério na fase equiovalente à "terapia". Os resultados mostraram que o reforçamento 
positivo reduziu, mas não aboliu o desamparo aprendido. Além disso, os animais ingênuos expostos ao 
reforçamento positivo tiveram maiores latências de aprendizagem de fuga. Tanto a exposição à caixa 
experimental como ao intervalo entre sessão, não produziram efeito sobre o desamparo aprendido nem 
à aprendizagem de fuga. Esses resultados serão discutidos em relação à analogia do desamparo com a 
depressão clínica, sugerindo-se possíveis efeitos terapêuticos do tratamento com reforço positivo,. 
Também será analisada a interência do reforçamento positivo na posterior aprendizagem de respostas 
controladas aversivamente, em sujeitos "normais".  
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Methodological Innovations in Behavior Analytic Services to Children with Autism (Data-Based 
Presentation) (Inovações Metodológicas em Serviços Analítico-Comportamentais para Crianças com 
Autismo (Baseado em Dados)) 
 
Coordenador/Chair: Alison L. Moors (Fabrizio/Moors Consulting) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: This symposium will present recent innovations developed 
through behavior analytic intervention with children with autism and related disabilities. The symposium 
topics will include evaluating instructional outcomes for children with autism, integrating behavior 
analyses of language into the intervention programs of children with autism, and teaching children with 
autism attending skills. Each presenter will discuss and present specific steps used in each innovation 
and will present data from their research on the topics. 
 



Evaluating Learning Outcomes for Children with Autism and Related Disabilities (Avaliando Resultados 
de Leitura em Crianças com Autismo e Deficiências Relacionadas) 
 
Alison L. Moors, Michael Fabrizio, Kristin N. Schirmer, AMY KING, Sara Pahl (Fabrizio/Moors Consulting) 
 
Resumo/Abstract: When building skills in children with autism and related disabilities, certain outcomes 
are critical for allowing the skill to be useful to the learner. Those outcomes include skill retention, 
endurance, stability, and application. Given their importance, these outcomes can and should be 
measured before teaching ends. The current paper will review what the relevant literature has to say 
about measuring learning outcomes and will present procedures that may be used to accomplish this 
task. Examples of each procedure will be illustrated using performance data from more than 400 graphed 
examples of data from children with autism. 
 
Combining Skinner’s Analysis of Verbal Behavior and Precision Teaching to Improve Intervention for  
 
Children with Autism (Ensinando Habilidades de Atenção a Crianças com Autismo e Deficiências 
Relacionadas) 
 
MICHAEL FABRIZIO, Sara Pahl, Lesley Lucas, Holly C. Almon-Morris, Alison L. Moors (Fabrizio/Moors 
Consulting) 
 
Resumo/Abstract: Over the past several years, there has been much interest in the application of 
instructional techniques derived from Precision Teaching and Skinner’s (1957) behavior analysis of 
language. While each of these interest areas represents significant advancement in clinical service 
delivery to children with autism and related disabilities, service providers and consumers often perceive 
them as separate and distinct. This distinction is an arbitrary one from both theoretical and pragmatic 
standpoints. The current paper will discuss this distinction as well as present numerous examples of skills 
identified through a verbal behavior analysis of language and taught to mastery through techniques 
derived from Precision Teaching. Both charted performance data and videotaped examples will be used 
to exemplify points addressed within the presentation. 
 
Teaching Attending Skills to Children with Autism and Related Disabilities (Combinando a Análise de 
Skinner Sobre Comportamento Verbal e Precisão no Ensino para Melhorar a Intervenção com Crianças 
com Autismo) 
 
HOLLY C. ALMON-MORRIS (Fabrizio/Moors Consulting), Sara Pahl (Fabrizio/Moors Consulting), Michael 
Fabrizio (Fabrizio/Moors Consulting) 
 
Resumo/Abstract: This paper will present methods and supporting data for teaching skills critical to the 
development of good attending behavior in children with autism and related disabilities. Developing such 
attending skills allows children with disabilities to more easily gain skills from a wider range of instructional 
situations and contexts.  
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Quantitative Analysis of the Dynamics of Timing and Conditioning (Data-Based Presentation) (Análise 
Quantitativa das Dinâmicas de Tempo e Condicionamento (Baseado em Dados)) 
 
Coordenador/Chair: Russell Church (Brown University) 
 
Debetedor/Discussant: Deisy de Souza (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: Animals can readily learn temporal relationships between a 
stimulus and a reinforcer, and also between a response and a reinforcer. They may learn these 
relationships regardless of the distributions of times between these events. Although the study of timing 
and the study of conditioning have used similar procedures, the results have been interpreted with 
different quantitative models. These models have mostly focused on single dependent measures (e.g., 
response rate) and intervening concepts (e.g., response strength). Moreover, these models have mostly 
focused on the determinants of asymptotic performance, rather than the dynamic aspects of timing and 
conditioning including acquisition, extinction, and transition effects. The goal of the symposium is to 
describe and apply a quantitative model of timing and conditioning that will predict the dynamics of the 
behavior of rats in a wide range of procedures. The first presentation describes the development of 
Packet Theory, a process model of timing and conditioning that accurately predicts the asymptotic state 
of many dependent measures in a wide range of procedures. The second presentation extends the 
predictions of Packet Theory from asymptotic states to the dynamics of initial and subsequent learning of 
temporal discriminations using the same set of assumptions. The third presentation describes factors that 
affect the speed of both initial and subsequent learning. 
 
This symposium should provide insights into the development, evaluation and extension of quantitative 
models on timing and conditioning. 
 
How to Develop and Evaluate a Quantitative Model of Timing and Conditioning (Como Desenvolver e 
Avaliar um Modelo Quantitativo de Tempo e Condicionamento) 
 
RUSSELL CHURCH (Brown University) 
 
Resumo/Abstract: The development of a quantitative model of timing and conditioning involves the 
definition of quantitative rules that accurately predict the dynamics of various behavioral measures in 
many procedures. The development of Packet Theory of timing and conditioning is described in the 
context of an experiment in which separate groups of rats received fixed-time (45, 90, 180, or 360 sec), 
random –time (45, 90, 180, or 360 sec), or tandem fixed-time (45 or 90 sec) plus random-time (45 or 90 s) 
schedules of reinforcement. The distribution of reinforcement affected the response pattern, and the rate 
of reinforcement affected the response rate. Responses occurred in bouts, the characteristics of which 
remained invariant across all conditions. Packet Theory assumes that the momentary probability of bout 
initiation is negatively related to the conditional expected time remaining to the next reinforcer. This theory 
predicted asymptotic pattern and rate of responding across a range of procedures and dependent 
measures with a single set of parameters. 
 
A Quantitative Model of the Dynamics of Ttemporal Discrimination (Um Modelo Quantitativo da Dinâmica 
da Discriminação Temporal) 
 
PAULO GUILHARDI (Brown University) 
 
Resumo/Abstract: The acquisition of a temporal discrimination in a fixed interval schedule of 
reinforcement may be characterized by many standard measures, such as a temporal discrimination ratio, 
time to the first response, time to the median response, the time to change from a low response rate to a 
high response rate, and slope of the response rate gradient. The relationship of these summary 
measures to the amount of training may be fit with exponential learning curves, but the parameters of 
these curves are different for each measure. Alternatively, Packet Theory, a simple process model with a 
single set of parameters, can generate response times that fit the standard summary measures as well as 



other dependent measures. Data will be based on the response times of 24 rats trained on fixed-interval 
schedules of reinforcement (30, 60, and 120 sec). 
 
Factors Affecting the Speed of Learning of Temporal Discriminations (Fatores que Afetam a Velocidade 
da Aprendizagem de Discriminações Temporais) 
 
MARCELO CAETANO (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: Previous experiments found that the initial learning rate of a temporal discrimination 
was slower than the rate of learning of subsequent temporal discriminations. In these experiments, 
learning of subsequent temporal discriminations occurred after the initial learning was at steady state. 
The goal of this study was to investigate whether the faster learning rate observed in subsequent 
acquisitions was due to (1) the prior learning of one temporal discrimination, (2) the different nature of 
initial vs. subsequent temporal discrimination training, or (3) a change of learning rate as a function of 
training. Twelve rats had initial training with intervals that varied daily (30, 60, or 120 sec). Factors that 
affect the speed of learning were identified using a linear operator model. These findings have direct 
implications for the development of models of the dynamics of timing and conditioning, such as Packet 
Theory. 
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Leitura com Compreensão: As Contribuições de B. F. Skinner e da Lingüística Estrutural (Reading with 
Meaning: The Approaches of B. F. Skinner and Structural Linguistics) 
 
MARIA AMÉLIA MATOS (Universidade de São Paulo), Maria de Lourdes R. da F. Passos (UFRJ) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo deste trabalho é analisar parte do repertório de comportamentos do leitor, 
exigido para a leitura com compreensão, e apontar algumas contribuições lingüísticas que podem auxiliar 
o analista do comportamento no exame e construção deste repertório. A referência principal é Verbal 
Behavior, de B. F. Skinner.A leitura com compreensão supõe um conjunto de processos 
comportamentais em que um mesmo organismo desempenha funções de falante e ouvinte. Estes 
processos envolvem um amplo repertório, composto por operantes verbais e não verbais. O repertório 
ecóico e a discriminação dos fonemas da língua são pré-requisitos. A partir daí, é necessário o 
comportamento textual: na presença de certos sinais visuais, o leitor deve responder com os sons 
apropriados, que reproduzem as propriedades relevantes da fala da qual o texto se originou. Em 
seguida, o leitor funciona como seu próprio ouvinte e o grau de compreensão que terá do texto 
dependerá, em grande parte, do repertório de comportamentos verbais e não verbais que podem torná-lo 
um ouvinte adequado da fala reproduzida. Este repertório é constituído principalmente de intraverbais e 
autoclíticos, além de operantes não verbais normalmente sob controle de tatos e mandos do 
falante.Pequenos textos exemplificarão falhas ou dificuldades nas relações de controle do 
comportamento verbal (textual, intraverbal, autoclítico) e não verbal de um leitor. Serão discutidas: 1) as 
relações entre os sinais visuais e sons da fala, específicas de nosso sistema de escrita, e a utilização 
destas relações como referência para escolha das unidades textuais a serem instaladas; 2) a avaliação 
do repertório do leitor (intraverbais e autoclíticos, além do repertório não verbal relacionado aos tatos e 
mandos do falante), que precisa ser considerado na escolha dos textos utilizados para treino de 
leitura.Serão mencionadas as seguintes contribuições lingüísticas: 1) estudos sobre o sistema de escrita 



alfabética de L. Bloomfield e C. Fries, importantes para os procedimentos de instalação do textual; 2) 
concepções de L. Bloomfield sobre variantes lingüísticas encontradas em uma mesma comunidade, que 
nos ajudam a entender diferenças que podem existir entre a variante que aparece no texto escrito e 
aquela que é efetivamente falada e compreendida pelo leitor; c) estudos de E. Coseriu sobre 
competência lingüística, pela identificação de diversos aspectos das situações (relações condicionais 
entre palavras, presença dos objetos de que se fala, interlocutores participantes do episódio de fala, etc.) 
em que a fala (ou texto) ocorre, que contribuem para a compreensão do que é ouvido ou lido. 
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Habilidades Sociais, Empreendedorismo e Auto-Eficácia: Propostas para o Contexto Escolar e 
Empresarial (Social Skills, Entrepreneurship and Self-Efficacy: Proposals for School and Enterprise 
Contexts) 
 
Coordenador/Chair: Andréa Sternadt (Clínica Particular) 
 
BERENICE ROMANELLI (Escola Cidadã) 
 
MARCELE KARASINSKI (Cefet-pr) 
 
HÉLDER GUSSO (Ufpr) 
 
Resumo/Abstract: A presente proposta tem como objetivo discutir aspectos teórico-práticos do 
desenvolvimento de Habilidades Sociais (HS) em Psicologia Escolar e Organizacional, buscando 
correlacionar constructos das HS (Del Prette e Del Prette, 1999), da auto-eficácia (Bandura, 1997) e das 
características empreendedoras (McClelland, 1971), ressaltando ainda particularidades e tendências dos 
ambientes escolar e organizacional. Considerando a comunidade educacional percebe-se que a 
Psicologia pode beneficiar as interações entre professores, alunos, pais e corpo administrativo. Assim, 
torna-se essencial que todos os envolvidos desenvolvam novas competências de modo a evitar ou 
administrar conflitos interpessoais (Del Prette e Del Prette, 1999). O Treinamento de Habilidades Sociais 
(THS) tem suprido tal necessidade promovendo uma melhora nas relações interpessoais no ambiente 
escolar, beneficiando o processo de aprendizagem e enfatizando o caráter preventivo desta atuação. 
Verifica-se ainda a necessidade de que o ensino adote metodologias que estimulem o aluno na 
reconstrução do conhecimento, mobilização do raciocínio, experimentação, solução de problemas 
tornando-os capazes de analisar, explicar, prever e intervir. Tais necessidades decorrem de exigências 
das organizações atuais, as quais têm buscado ensinar as pessoas a pensar e agir com autonomia, 
criatividade, liderança e visão de futuro, inovando e transformando o trabalho em algo reforçador. Ao 
identificar as habilidades das pessoas que a compõe, as organizações podem obter qualidade nas 
relações interpessoais e maximizar ganhos no processo produtivo. Para isso é importante realizar 
intervenções que abordem as HS e o empreendedorismo, criando um ambiente favorável ao 
desenvolvimento pessoal e profissional. Neste contexto de exigências de padrões de comportamento 
indicados à escola e à empresa, a Teoria da Cognição Social de Bandura contribui com o constructo da 
percepção de auto-eficácia (capacidade para organizar e executar as ações requeridas para atingir 
conseqüências desejadas). Tal capacidade pode alterar o curso da ação que a pessoa decide seguir, 
possibilitando identificar: quanto esforço irá demandar, quanto tempo irá persistir ante obstáculos e 
fracassos, sua resiliência às adversidades e ainda o estresse e depressão experienciados no 



enfrentamento das demandas ambientais. Uma positiva percepção de auto-eficácia propicia à pessoa a 
identificação de oportunidades e discriminação de vias que possuam menor custo de resposta para o 
objetivo desejado, minimizando a antecipação de conseqüências aversivas, e a ansiedade ante 
situações sociais. Assim, deve-se considerar o ambiente escolar e empresarial um espaço de 
desenvolvimento da percepção de si próprio, dos outros e do mundo, ampliando o autoconhecimento e o 
autocontrole e contribuindo para relações interpessoais satisfatórias.  
 
#116 Palestra de Convidado/Invited Address 
 
14/8/2004 
 
9:05 AM – 10:20 AM 
 
Imperial I 
 
CBM 
 
Português 
 
A TCC na Instituição de Saúde Mental: Questões Práticas e Metodológicas (Behavior and Cognitive 
Therapy in the Mental Health Institution: Practical and Methodological Issues) 
MARIANGELA GENTIL SAVOIA (Santa Casa de São Paulo/AMBAN) 
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Estudos de Casos Clínicos na Terapia por Contingências de Reforçamento 
 
Coordenador/Chair: Marisa Isabel dos Santos de Brito (Instituto de Análise Aplicada do Comportamento 
– Campinas) 
 
 
Alterando as Contingências Que Produziam Queixas Generalizadas de Dores Físicas 
Maria Carolina L. Bento de Rezende, Patrícia Piazzon Queiroz (Instituto de Análise Aplicada do 
Comportamento – Campinas) 
 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de caso com base no 
modelo de Terapia por Contingências de Reforçamento. Este modelo propõe uma análise das 
contingências em operação na vida do cliente e, a partir daí, intervir para que este fique mais sob 
controle de contingências reforçadoras do que aversivas. O atendimento foi realizado com uma cliente 
de 48 anos, casada há 23 anos, com um filho único de 22 anos. A queixa inicial descrevia sentimentos 
de mal-estar generalizado e dores localizadas em diferentes partes do corpo que migravam com o 
passar do dia. Ela já tinha procurado vários médicos que não encontravam problemas orgânicos e a 



encaminharam para a terapia. A terapeuta passou a investigar as contingências que produziam e 
mantinham suas verbalizações de “dores”. A cliente mudou-se de cidade recentemente, não tinha 
parente, nem amigos, tampouco conhecia a cidade. A partir das questões da terapeuta, a cliente relatou 
sua vida: a) seu marido trabalhava muito, ficando pouco em casa; b) ela não tinha parentes ou amigos 
na cidade, ficando só o dia todo; c) o marido emitia poucas respostas com função reforçadora para ela 
como lhe dar atenção, conversar e sair de casa com ela, elogiá-la etc; d) sentia-se cobrada nas 
atividades domésticas, caso não fossem realizadas como o marido gostava (horários, organizações etc.); 
e) ele não gostava que ela passeassse sozinha ou tivesse amizades; f) ela saía apenas para ir a 
médicos, supermercados, padarias e frutarias; e f) a única atividade que a cliente realizava fora a rotina 
da casa e médicos era aula de pintura no gesso. Evidenciou-se para a terapeuta um ambiente: a) pobre 
em reforçadores positivos; b) rico em comportamentos de fuga-esquiva da cliente (arrumar a casa como 
o marido queria; seguir os horários dele; não sair de casa a não ser para médicos e cuidados com a 
casa); e c) rico em conseqüências aversivas (quando os critérios do marido não eram seguidos ele 
reclamava, discutia e fazia comentários que tinham função aversiva para a cliente). Os sentimentos 
associados a tais contingências eram de ansiedade, tristeza, depressão etc. A cliente não tinha um 
ambiente social no qual obtivesse conseqüências sociais reforçadoras positivas e sentimentos de bem-
estar. No entanto, ao relatar suas dores, a cliente obtinha atenção (reforçador positivo) dos médicos e 
mesmo do marido. Assim, um amplo e minucioso repertório de discriminar qualquer estímulo orgânico ou 
alteração fisiológica do seu corpo e descrever suas dores foi instalado, modelado e estava sendo 
mantido pela comunidade social. Diante da identificação de tais contingências, a terapeuta precisaria 
colocar o comportamento da cliente sob controle de outros reforçadores positivos sociais além dos 
advindos pelos médicos. A terapeuta passou a descrever outras contingências que poderiam produzir 
reforçadores sociais: variar os supermercados, padarias etc; conversar com as atendentes dos lugares 
que ela freqüentava; procurar outras aulas que gostasse. A cliente passou a seguir as regras da 
terapeuta de conversar e freqüentar outros lugares, inclusive iniciou natação e aulas de mosaico e 
sabonete. Nos cursos, fez amizades e passou a receber algumas amigas em casa quando o marido não 
estava. O marido não se queixou de tais mudanças da cliente, produzindo um estado de alívio na mesma 
e mantendo o novo padrão de comportamento. Isso evidenciou que as descrições da cliente sobre o 
marido eram mantidas pelas suas dificuldades de se comportar em relação a ele, mais do que pelas 
conseqüências aversivas produzidas por ele. Com estas mudanças no seu repertório, as queixas de 
dores e mal-estar foram diminuindo, pois segundo ela “Não tenho mais tempo para sentir dor” e as 
visitas aos médicos foram ficando escassas. Com o aumento dos reforçadores sociais na vida da cliente 
e de seu estado de bem-estar, ela solicitou a interrupção da terapia. 
 
 
 
Palavras-chave: contingências de reforçamento; dores físicas 
 
 
 
O Comportamento de Encoprese Mantido pelo Ambiente Familiar: Um Estudo de Caso Segundo o 
Modelo de Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR). 
 
Marisa Isabel dos Santos de Brito, Patrícia Piazzon Queiroz (Instituto de Análise Aplicada do 
Comportamento – Campinas) 
 
 
 
Resumo/Abstract: Segundo a proposta da Terapia por Contingências de Reforçamento, o terapeuta deve 
ficar sob controle da função do comportamento no contexto em que ele está inserido e não sob controle 
da sua topografia. O presente estudo de caso descreve o atendimento realizado com Juju de 5 anos. Ela 
morava com os pais e um irmão de 10 anos e freqüentava a pré-escola. Juju apresentava retenção 
voluntária das fezes e diante desse comportamento o pediatra tentou vários procedimentos sem nenhum 
resultado. Assim, encaminhou Juju para terapia. Ao iniciar o tratamento ficou claro para a terapeuta que 
os procedimentos médicos fracassaram, porque não houve uma análise adequada das contingências 
que mantinham tal comportamento. O pediatra ficou sob controle da topografia e não da função do 



comportamento. A terapeuta analisou as contingências em operação: a. Juju vivia num ambiente familiar 
instável, pois os pais brigavam com freqüência (chegaram até a se separar por um período); b. os pais 
pouco reforçavam positivamente repertórios adequados de Juju; c. os pais consequenciavam com 
atenção e crítica comportamentos inadequados; d. os pais consequênciavam com muita atenção e 
conversavam mais entre si (diminuíam as brigas) sobre a retenção fecal de Juju. Assim, se não fossem 
alteradas as contingências que produziam e mantinham tal repertório, o comportamento não mudaria. A 
terapeuta passou a atender a criança e também a mãe (já que o pai se recusou a participar 
regularmente). Com a criança foram adotados os seguintes procedimentos de levá-la a: a. discriminar as 
contingências que a levavam a reter as fezes; b. desenvolver um novo repertório comportamental mais 
adequado para obter reforçadores positivos sociais advindos dos pais; c. desenvolver um novo repertório 
de fuga-esquiva diante das brigas dos pais; d. discriminar as conseqüências aversivas (dores físicas) 
que seu comportamento produzia; e. discriminar que tal repertório não controlava o comportamento de 
brigar dos pais.No atendimento da mãe, e nos poucos aos quais o pai compareceu, a terapeuta: a. 
descreveu as contingências que controlavam o comportamento da filha; b. criou procedimentos para que 
os pais reforçassem positivamente os comportamentos adequados de defecar e de se alimentar de Juju 
(usando calendários com premiações, reforços arbitrários, além de reforçadores sociais como elogios, 
beijos, abraços e toques). Os atendimentos com a mãe e o pai também visavam: a. diminuir as 
contingências aversivas entre o casal; b. minimizar as discussões perto das crianças; c. tentar aumentar 
as conseqüências reforçadoras positivas entre eles. Os resultados obtidos com a criança foram 
significativos, pois Juju: a. deixou de reter as fezes e passou a se alimentar mais adequadamente; b. 
passou a obter atenção dos pais por tais comportamentos, o que mantinha o repertório adequado; c. 
desenvolveu um novo repertório de fuga-esquiva diante das brigas dos pais (saia de perto, ia brincar 
etc.); d. discriminou que seu comportamento não evitava a freqüência das brigas dos pais; e. passou a 
relatar para a mãe seus sentimentos de medo da separação, possibilitando que a mãe emitisse 
comportamentos que produziam alívio na filha (dizia que sempre cuidaria dela, beijava e abraçava a 
criança e, dentro do possível, procurou evitar brigas com o marido). Os pais utilizaram os procedimentos 
propostos como o calendário e ainda passaram a consequenciar com atenção os comportamentos 
adequados e não os inadequados de Juju. No entanto, as dificuldades na relação do casal pouco se 
alteraram e as contingências aversivas produzidas reciprocamente se mantiveram. Diminuíram, porém, 
as discussões na frente das crianças. O encaminhamento para terapia individual não foi aceito por 
nenhum deles. Diante dos progressos de Juju e da dificuldade do casal em alterar as contingências do 
seu relacionamento, optaram por encerrar os atendimentos. 
 
 
 
Palavras Chaves: contingências, encoprese e função. 
 
 
A Análise de Contingências Aversivas e Falta de Afeto: Um Estudo de Caso Conduzido Segundo o 
Modelo de Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR) 
Ana Paula Basqueira (Instituto de Análise Aplicada do Comportamento – Campinas/PUC – Campinas), 
Patrícia Piazzon Queiroz (Instituto de Análise Aplicada do Comportamento – Campinas)  
 
Resumo/Abstract: Segundo o modelo de Terapia por Contingências de Reforçamento, o primeiro passo 
para alterar comportamentos-problema é a identificação das variáveis que controlam e mantém tais 
padrões. Assim, o terapeuta deve identificar as contingências em operação na vida do cliente e criar 
condições para que estas contingências sejam alteradas a partir dos comportamentos emitidos pelo 
cliente. Walter 18 anos, ensino médio completo, procurou atendimento, relatando: “Eu não estou 
suportando mais pensar nas coisas ruins pelas quais já passei, está insuportável. Quero fazer algo para 
chocar as pessoas ... já pensei em atirar nas pessoas dentro do shopping e me matar. Já tentei me 
matar antes; agora quero chocar os outros e não vou sozinho.” O cliente relatava na queixa que os seus 
padrões atuais de “querer chocar” eram mantidos pela sua história passada “coisas ruins pelas quais já 
passei”. A terapeuta investigou quais eram as contingências passadas mencionadas pelo cliente e, além 
disso, buscou também identificar as contingências atuais que mantinham o relato e sofrimento do cliente. 
A mãe do cliente morreu há 4 anos de parada cardíaca por ter tomado muitos remédios. O cliente 
culpava o pai, pois este era alcoólatra e agredia a esposa. A mãe e o cliente tinham uma relação próxima 



(ampla gama do repertório comportamental de Walter era mantido por ela) e com a morte muitas 
contingências mudaram na vida do cliente. Atualmente, ele trabalha para se sustentar, dorme na casa de 
parentes, não quer ver o pai, mantém contatos esporádicos com a irmã (2 anos mais nova). Além disso, 
o cliente tinha déficit no repertório social, ficando muito sozinho. A partir da identificação das 
contingências passadas e presentes da vida do cliente, a terapeuta pôde identificar a perda de 
reforçadores positivos, a partir da morte da mãe. Porém, seu sofrimento era aumentado e mantido pelas 
pobres relações sociais atuais (o pai, a irmã, parentes e amigos), das quais advinham poucos 
reforçadores sociais positivos. Ele sofria de privação de reforçadores positivos sociais (afeto, atenção, 
toque etc.). Os procedimentos terapêuticos basearam-se no controle verbal através de: a. descrever as 
contingências em operação para que o cliente discriminasse as variáveis que controlavam seus 
comportamentos e sentimentos; b. dar regras que, se seguidas, poderiam produzir reforçadores positivos 
para o cliente; c. treinar, em sessão, habilidades sociais visando o aumento da probabilidade de sucesso 
do cliente nas situações fora do contexto terapêutico; d. levar o cliente a discriminar seus próprios 
sentimentos gerados pelos comportamentos de aproximação dos outros após suas atuações. 
 
Os resultados obtidos a partir de tais procedimentos foram: a. o cliente discriminou as contingências 
atuais de privação afetiva que mantinham seu sofrimento; b. discriminou seu déficit de repertório social e 
se engajou nos treinos propostos pela terapeuta; c. generalizou, com a ajuda de regras da terapeuta, os 
comportamentos treinados em sessão para seu ambiente social; d. discriminou os reforçadores positivos 
sociais produzidos pelos seus comportamentos (sair com amigos); e. não verbalizou mais que queria 
emitir comportamentos que chocassem; f. passou a emitir comportamentos adequados, que produzem 
reforçadores sociais, deixando assim, de se manter num estado de privação de reforçadores positivos 
sociais; g. desenvolveu um grupo de amigos e relata sentir-se “feliz”; h. passou a morar sozinho, perdeu 
o contato com o pai e está satisfeito com isso. O processo terapêutico continua, no qual novos temas, 
como namoro, são abordados. 
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Tratamento Clínico e Reabilitação em Esquizofrenia (Drug Treatment and Rehabilitation in 
Schizophrenia) 
 
HILDEBERTO TAVARES, JR. 
 
 
 
Resumo/Abstract: O autor apresenta uma visão atual do diagnóstico, da evolução e do tratamento 
medicamentoso da esquizofrenia. Apresenta ainda uma revisão crítica dos procedimentos terapêuticos 
utilizados na reabilitação de pacientes com este transtorno. 
 
 



 
A esquizofrenia acomete cerca de 1% da população, incidindo no final da adolescência.  
 
Caracteriza-se pela presença de sintomas positivos (delírios e alucinações); 
 
sintomas de desorganização (desorganização do pensamento e do comportamento, afeto inapropriado) 
e sintomas negativos ou deficitários (embotamento afetivo, anedonia, diminuição da volição e do 
pragmatismo e perdas cognitivas). 
 
 
 
Atualmente preconiza-se a utilização de antipsicóticos de nova geração para o manejo dos episódios 
agudos e a manutenção de tais medicações para evitar recaídas. As drogas de nova geração podem 
minimizar os sintomas negativos, mas apesar de serem superiores às drogas convencionais, tratam 
apenas parcialmente os sintomas negativos. 
 
 
 
Neste cenário, os procedimentos para reabilitação passam a ocupar um papel fundamental no 
tratamento global desses pacientes. Não há comprovação de benefícios com abordagens de orientação 
psicodinâmica para a reabilitação, podendo tais abordagens ser mesmo nocivas nos episódios psicóticos 
agudos. Os diversos dados sobre terapia ocupacional mostram-se controversos, o que se explica em 
parte pela heterogeneidade de tais procedimentos e pela dificuldade de mensuração objetiva dos 
resultados.  
 
 
 
A abordagem psico-social mais reconhecida é a psicoeducação familiar, que com a redução da emoção 
expressa, foi capaz de diminuir taxas de recaída em diversos estudos. Outras abordagens cognitivo-
comportamentais utilizadas são a TCC para delírios e alucinações e o treinamento de habilidades 
sociais. A abordagem para sintomas positivos tem sido utilizada como adjuvante no tratamento 
medicamentoso, e tem sido estudada em casos de esquizofrenia refratária. O treinamento de habilidades 
sociais tem ainda dados controversos em estudos clínicos controlados, mas parece adicionar muito ao 
tratamento individualmente, fornecendo elementos para uma reabilitação mais ampla e re-inserção 
social. 
 
 
 
São apresentados também elementos dados sobre reabilitação neurocognitiva e re-inserção ocupacional 
para pacientes com esquizofrenia. 
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An Alternative Explanation of Gradual Emergence in Equivalence Test Results: Examining the Role of 
Latencies (Data-Based Presentation) (Uma Explicação Alternativa para a Emergência Gradual nos 
Resultados de Testes de Equivalência: Examinando o Papel das Latências (Data-Based Presentation)) 
 
RICHARD SAUNDERS (Life Span Institute, University of Kansas), Lisa Chaney (Parsons Research 
Center) 
 
Resumo/Abstract: Recently, Dube and McIlvane (1996) extended their stimulus control topography (SCT) 
coherence analysis to certain phenomena associated with the stimulus equivalence paradigm. For 
purposes of testing the validity of their theory, they pointed to the phenomenon of gradual emergence as 
perhaps the most important. Gradual emergence refers to the eventual production of responses on test 
trials that are consistent with the experimenter’s intended equivalence classes following earlier 
responding that was not class consistent. While gradual emergence clearly shows the development of 
stimulus controls coherent with those intended by the experimenter, it remains unclear what are the 
causal variables. Dube and McIlvane suggested that another behavioral phenomenon, behavioral 
momentum, might be the driving force behind shifts in SCT. Despite the elegance of their argument, this 
explanation is unsatisfying, in part because behavioral momentum itself has not been clearly explicated 
and is not always replicated. Here we offer another explanation of gradual emergence in which we 
suggest that differential latencies (the interval between comparison onset and the participant’s response 
to a comparison) shape stimulus control topography. With data from over 400 equivalence test 
administrations, we will show that latencies decrease over the course of training wherein responses 
produce discrete consequences arranged by the experimenter. As these responses become consistently 
correct and reinforced, the events most frequently associated contiguously with those reinforcers are 
short latencies. Thus, short latencies fulfill an important criterion for becoming conditioned reinforcers. 
When, in test trials (without discrete consequences) the participant’s SCT is different from the 
experimenter’s, much longer latencies are observed. We suggest that these longer latencies punish the 
irrelevant SCTs. If the SCTs change as a function of this punishment toward the experimenter’s SCT, 
then short, reinforcing latencies will be produced. Such shorter latencies provide conditioned 
reinforcement for the experimenter’s SCT and thus, establish it as the prevailing SCT. Similarly, short 
latencies on initial tests explain why initially correct test trial responses do not drift toward incorrect 
responses; that is, why they persist across repeated test sessions. Our data also demonstrate that it is 
not uncommon for training to produce 100% correct responding while under the control of both relevant 
and irrelevant SCTs, those SCTs that lead often to test errors. We will also offer an hypothesis for why 
some incorrect test performances do not gradually become correct performances. In short, this paper 
presents a comprehensive, data driven novel view of equivalence class establishment and maintenance. 
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Sobre o Behaviorismo: Uma Leitura 30 Anos Depois (About Behaviorism: 30 Years Later) 
 
Teresa Maria Pires Sério, Maria Amália Andery  
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Resurgence and Reinforcement: What Revealed Operants Reveal (Data-Based Presentation) 
(Ressurgência e Reforçamento: O Que os Operantes Revelados Revelam (Baseado em Dados)) 
 
FRANCIS MECHNER (The Mechner Foundation) 
 
 
 
Resumo/Abstract: The revealed operant technique permits certain long-standing issues to be addressed 
– issues that cannot be addressed with operants recorded merely as instantaneous all-or-none events. 
One type of revealed operant consists of keystroke sequences executed on a computer keyboard. 
Another consists of lines drawn on a touch-sensitive graphics tablet. The computer records each line’s 
length, slope, duration, average speed, and pressure applied to the stylus.  
 
 
 
Experiments were conducted to examine the effects of certain learning history variables, such as number 
of repetitions during learning, on the resurgence (preferential emission) of those operants under stressful 
test conditions. It was found that the effects depend on a repetition threshold having been exceeded. 
Another history variable was the sequence and recency with which the operants were learned, with 
attention to the relative strength of primacy and recency effects.  
 
 
 
Other experiments using these techniques examined the noncriterial properties of the operant 
occurrences in a fixed interval schedule, as a function of temporal distance from the scheduled reinforcer, 
and the effects of non-contingent reinforcer presentations during streams of operants maintained by other 
contingencies. Reinforcer presentations had a greater effect on an operant’s direction of change than on 
the absolute properties of the preceding occurrence. 
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Estilos Parentais (Baseado em Dados) (Parental Style (Data-Based Presentation)) 
 
Coordenador/Chair: Paula Inez Cunha Gomide (Universidade Federal do Paraná) 
 
GISLAINE CRISTHIANE BERRI (Universidade Federal do Paraná) 
 
LAÍSA WEBER (Universidade Federal do Paraná) 
 
GABRIELA MELLO SABBAG (Universidade Federal do Paraná) 
 
Resumo/Abstract: O modelo de Estilo Parental de Gomide (2003) é composto por sete práticas 
educativas: 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). A partir 
destas práticas desenvolveu-se um Inventário de Estilo Parental (IEP) que aponta a possibilidade das 
práticas parentais conduzirem ou não a criança ao comportamento de risco. Com base nestes estudos, a 
presente proposta busca integrar três pesquisas desenvolvidas sobre a temática. O objetivo do primeiro 
trabalho foi correlacionar o Índice de Estilo Parental- IEP (Gomide, 2003) com os inventários de 
depressão, stress e habilidades sociais, buscando-se a validação externa do IEP. Participaram destas 
pesquisas oito casais e seus filhos, sendo quatro famílias identificadas como de risco e as demais como 
de não risco segundo o IEP. Os resultados obtidos através do teste não paramétrico de Mann-Whitney 
apontam para correlação positiva entre o IEP e o fator 2 (Auto-afirmação na expressão de sentimentos 
positivos) do IHS de Del Prette (U=8 e p=0,01), correlação negativa entre o IEP e inventário de stress de 
Lipp (U=7; p=0,005) e depressão de Beck (U=6,5 e p=0,007). Os dados encontrados corroboram a 
literatura mostrando que famílias de risco têm stress e depressão elevados, habilidades sociais 
rebaixada (Patterson, 1992) e práticas parentais negativas. A segunda pesquisa buscou correlacionar o 
comportamento moral ao aparecimento de comportamentos anti-sociais. Através de um estudo com 60 
famílias, foram avaliadas se, variáveis como: a presença de culpa, vergonha, empatia, honestidade, 
justiça, generosidade, opiniões positivas sobre o trabalho e ausência de práticas anti-sociais, 
configuravam-se como importantes determinantes do comportamento moral. A terceira pesquisa 
pretendeu explorar os estilos parentais de oito mães de adolescentes em conflito com a lei atendidos 
pela Vara de Infância e Juventude de Curitiba, bem como sensibilizá-las ao uso de práticas parentais 
adequadas e manejo de resolução de problemas. Através de grupo focal de mães, em 8 encontros, 
foram abordados os temas: conflito com a lei e práticas educativas. Parent Daily Report (PDR- 
Chamberlain & Reid, 1987), Inventários de Habilidades Sociais (IHS- Del Prette & Del Prette, 2001) e de 
Estilos Parentais (IEP- Gomide, 2003) foram aplicados nas mães; IEP nos filhos. Os dados obtidos foram 
analisados qualitativamente, com a elaboração dos discursos- síntese e identificação de categorias; os 
dos instrumentos serão analisados de acordo com a padronização de cada um dos testes.  
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Toward a Functional Taxonomy of Mental Retardation: Mapping the Prerequisites of Equivalence (Em 
Direção à Taxonomia Funcional do Retardo Mental: Mapeando os Pré-requisitos da Equivalência) 



 
W. Larry Williams (University of Reno, Nevada) 
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Child Autism (Autism Infantil) 
 
Coordenador/Chair: Joseph Morrow (Applied Behavior Consultants) 
 
An ABA-Based Day School for Children with Autism (Uma Escola ABA para Crianças com Autismo) 
 
JOSEPH MORROW (Applied Behavior Consultants) 
 
Resumo/Abstract: Applied Behavior Consultants (ABC) School is a day school for children diagnosed on 
the autism spectrum located in Sacramento California. it has approximately 110 students in ages ranging 
from 3-13. The curriculum is individualized for each student based on their specific behavioral deficits and 
excesses. The curriculum focuses on social and Verbal Behavior (Skinner, 1957). The methods of 
teaching are ABA based and includes verbal imitation, the PECS system of Bondy & Frost, and when 
required, American Sign Language. Entering students are given an extensive behavioral assessment and 
an individualized education plan derived. The educational outcome desired is successful transition to the 
public schools either in regular education or a less restrictive special education class. 
 
Training a Child with Autism to React to Past History: Teaching Verbal Behaviors on How to Recall and 
Relate Past Events (Treinando uma Criança com Autismo a Reagir à História Passada: Ensinando 
Comportamentos Verbais Sobre como Recordar e Relatar Eventos Passados) 
 
ALEX DOMINGUEZ, Kim Cheung (Alex Dominguez & Associates, Inc.) 
 
Resumo/Abstract: This presentation is an application of a presentation that Jack Michaels made tittled 
"Forgetting and Remembering from a Behavioral Perspective.This work was done as part of a home 
program to help a 6 year old child with autism who was having problems remembering and relating 
events. You would ask him what had happened or ask him something that had happened and he would 
not respond. We tried different ways, with little success. The presentation of Jack Michaels gave a 
theoretical fremework. This presentation will provide a brief description in regards to what constitutes 
reacting to the past, which is defined by three processes: problem solving, conditioned perceptual effects, 
and automatic problem solving. It will also show how the theoretical elements were used in an applied 
setting with successful results. This work was done by the mother of the child with the assistance and 
guidance of the behavior analyst. This work was done at the child's home in Jamaica. The Behavior 
analyst would communicate with the mother through the telephone and e-mails and would visit Jamaica 
one weekend a month for reviw and training.  
 
Intervenção Precoce com Crianças Agressivas: Suporte à Família e aos Professores (Early Intervention 
with Aggressive Children: Support to the Family and to Teachers)(CSE) 
 



GABRIELA REYES ORMENO LÚCIA WILLIAMS (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: Os comportamentos agressivos da criança estão articulados com os múltiplos 
contextos em que estas vivem, no âmbito da família, da escola e das outras instituições da sociedade. O 
presente estudo teve por objetivo avaliar um programa de intervenção precoce com crianças agressivas 
pré-escolares, dirigido a pais e professores, com o intuito de reduzir o nível de agressividade das 
crianças, assim como, incrementar seus comportamentos socialmente adaptados. Participaram do 
estudo três crianças do sexo masculino de quatro, cinco e seis anos de idade, suas respectivas mães e 
professoras. Inicialmente, foram realizadas observações do comportamento agressivo das crianças na 
escola, utilizando-se um protocolo de observação e registro de comportamentos agressivos. 
Adicionalmente foram realizadas entrevistas iniciais com as respectivas mães e professoras. A 
intervenção com as crianças constitiu em duas sessões semanais de 45' ao longo de sete meses, nas 
quais foram abordados tópicos como: imposição de regras, formas alternativas para não agredir e 
resolução de conflitos. Tais habilidades foram trabalhadas por meio de brincadeiras, exercícios e role-
play. A intervenção com as mães ocorreu uma vez por semana e teve o objetivo de capacitá-las a 
lidarem com os comportamentos de seus filhos, aumentando os comportamentos adequados e 
diminuindo os inadequados (agressão), bem como, maximizando a sua rede de apoio e diminuindo 
estressores. Com relação às professoras, foram realizados encontros quinzenais de 45' nas respectivas 
escolas, no horário da aula de Educação Física, com o intuito de auxiliá-las no manejo do 
comportamento agressivo da criança. O delineamento utilizado foi de linha-de-base múltipla entre os 
participantes. Os resultados mostraram que as crianças diminuíram seus comportamentos agressivos de 
forma significativa, utilizando formas alternativas de comportamento para alcançar seus objetivos. As 
mães consideraram que a intervenção foi útil, aumentando a qualidade de suas relações interpessoais, 
principalmente com seus filhos. As professoras relataram que a pesquisadora conseguiu estabelecer 
uma relação diferenciada com a criança, diminuindo a agressividade na presença da mesma. Considera-
se que uma das contribuições do trabalho foi demonstrar a efetividade da intervenção precoce com 
crianças agressivas, ainda que a diminuição dos comportamentos inadequados tenha sido contextual, 
sem generalização para a sala de aula. Por este motivo, seria importante que futuros estudos enfatizem 
a intervenção professor-aluno tanto quanto criança-família. 
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Cinema e Behaviorismo: Análise Comportamental de Filmes (Cinema and Behaviorism: Behavioral 
Analysis of Movies) 
 
Coordenador/Chair: Gabriel Tarragô-Santos (Universidade de Mogi das Cruzes/ Centro Uni) 
 
GABRIEL TARRAGÔ-SANTOS (Universidade de Mogi das Cruzes/ Centro Universitário de  
 
BERNARD P. RANGÉ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
 
HÉLIO J. GUILHARDI (Instituto de Análise do Comportamento de Campinas) 
 



Resumo/Abstract: Essa mesa-redonda reúne trabalhos que analisam contingências relacionadas a 
personagens e enredos extraídos de filmes. São enfocados processos de aprendizagem de situações 
humanas sob o prisma conceitual da Análise do Comportamento e/ou da Psicologia Comportamental-
Cognitiva. Tomando o cinema como recurso didático-pedagógico para o ensino de habilidades de 
interpretação comportamentalista da realidade, o objetivo é fornecer à audiência condições para 
extrapolações teóricas aprofundadas em contextos complexos, de modo a ampliar o alcance de leitura e 
de aplicação da referida abordagem. Os filmes analisados são: Beleza Americana (American Beauty), 
Meu Tio da América (Mon Oncle d'Amérique) e As Melhores Intenções (The Best Intentions). 
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Common Behavioral Analyses for Different Problems (Análise Comportamental Comum para Problemas 
Diferentes) 
 
Coordenador/Chair: Philip Chase (West Virginia University) 
 
Global Problems, Local Solutions: Education and Science Literacy (Problemas Globais, Soluções Locais: 
Educação e Ensino de Ciência) 
 
PHILIP CHASE (West Virginia University) 
 
Resumo/Abstract: This paper will discuss efforts by behavior analysts to address the global problems of 
science literacy by designing and evaluating local programs of mathematics and reading education. The 
paper begins with an acknowledgement of global educational problems with which behavior analysts 
might agree, for instance, that most people are not provided with sufficient quantitative education to either 
evaluate or contribute to the scientific solutions to problems. The paper then discusses attempts to 
address these kinds of problems using local resources. One example describes the steps taken to 
establish an effective relationship with a university mathematics department to affect how they teach and 
evaluate what they teach. Another example describes the role of a behavior analytic dissemination 
center’s (e.g. Cambridge Center for Behavioral Studies) use of its Web site to provide reviews and 
evaluations of curricula. A third example describes attempts to assist developers of curriculum in 
evaluating the effects of their materials through the research methods of behavior analysis. The paper 
ends with a call for more rigorous evaluation of educational solutions.  
 
 
 
Ensinando um Programa de Computação para Alunos com Necessidades Especiais que Demonstram 
Dificuldades de Aprendizagem (Teaching a Computer Program to Students with Special Needs that Show 
Learning Disabilities) 
 
ROSÁRIA MARIA FERNANDES DA SILVA, Roberta Fábia Erthal Medeiros, Miriam Cristina Frey de Lira, 
Maria Lúcia Lorenzetti, Liliani Fantini, Maria Isabel do Nascimento André (Universidade do Vle do Itajaí) 
 
Resumo/Abstract: O presente estudo verificou a eficácia de procedimentos baseados no paradigma de 
equivalência apresentados através do computador. Para tanto, utilizou-se um software de pesquisa 
(Mestre). Assim, investigou-se o surgimento de outras discriminações condicionais que não são 



diretamente ensinadas a quatro alunos necessidades especiais - paralisados cerebrais (PC) que 
apresentavam dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita. Os mesmos pertencem a 
APAE/Itajaí. Assim, avaliou-se o impacto do ensino computadorizado a partir de tarefas de escolha de 
acordo com o modelo (Matching to sample). O presente trabalho tem como objetivo geral verificar a 
eficácia de procedimentos baseados no paradigma de equivalência apresentados através do computador 
com alunos com necessidades especiais. Observou-se que o Programa Mestre possibilita uma interação 
aluno/computador, bastante amigável, de forma, a facilitar o processo ensino-aprendizagem. Ressalta-se 
que em muitos casos a paralisia cerebral gera alguns problemas de coordenação motora fina. Desta 
forma, o aluno fica impossibilitado de escrever com o próprio punho, necessitando alguma ajuda externa 
para executar atividades de escrita. Assim, o computador possibilitou, também, o desenvolvimento do 
comportamento de escrever, destes alunos, já que os movimentos no teclado são menos elaborados do 
que os movimentos necessários para escrever com lápis ou caneta. 
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Conducts of Autism Treatment (Condutas no Tratamento do Autismo) 
 
Coordenador/Chair: Richard W. Malott (Western Michigan University) 
 
The Western Michigan University/Croyden Avenue Autism Program (Western Michigan University/Escola 
Croyden Avenue: O Programa Sobre Autismo) 
 
RICHARD W. MALOTT (Western Michigan University), Carmen May Jonaitis (Croyden Avenue School / 
KRESA), Koji Takeshima, Mitch Fryling, Tracy Brandenburg, Jennifer L. Ramer, Tami L. McDowell 
(Western Michigan University) 
 
Resumo/Abstract: For the last nine years, Western Michigan University and the Croyden Avenue School 
have been working together to help children with autism learn more functional verbal, pre-academic, and 
daily living skills. At the same time, Western?s undergraduate and graduate psychology students have 
had an opportunity to become skilled at applying the principles of behavior in this socially significant 
context. We integrate the Picture Exchange Communication System within our discrete-trial training 
procedures with many non-verbal children acquiring spoken language in the process. We also have an 
integrated, continuous sequence of three classrooms: the discrete-trial individual-training classroom, the 
discrete-trial group-skills small-group transition classroom, and the small-group pre-kindergarten-skills 
classroom. We monitor the skill acquisition of each child across the three classrooms. Implementing all of 
this requires a cadre of well-trained and well-supervised behavioral technicians and an training and 
supervision program. The technician training includes discrimination training, role playing and continuous 
feedback. (Warning: This presentation uses mind-blowing multi-media, bone-shaking rock and roll, and 
careful, synapse-popping analytical reasoning.) (For more info, go to DickMalott.com.) 
 
A Procedure to Teach Color Discrimination to a Child with Autism (Um Procedimento para Ensinar 
Discriminação de Cores a uma Criança com Autismo) 
 
GLADYS WILLIAMS (Applied Behavioral Consultant Services), Luis Antonio Pérez-González (University 
of Oviedo, Spain), Anna Beatriz Muller Queiroz (Applied Behavioral Consultang Services) 
 



Resumo/Abstract: Some children with learning disabilities do not learn receptive color discrimination with 
standard procedures. We used the combined blocking procedure, derived from basic research, to teach a 
child with autism to select two colors, black and white. First, we maintained two color cards on fixed 
locations on the table and presented the same spoken color name across trials. After 10 consecutive 
correct selections, we presented the other color name. We kept switching names every 10 correct 
selections until the child made 60 consecutive correct responses. Then, we reduced the criterion to switch 
colors names to every 5 correct responses, and then reduced it to 2 or 3 consecutive correct responses. 
Finally, we presented the names randomly. In the last step, we presented the cards at random locations 
on the table. The child learned receptive color discrimination in 795 trials, implemented along 6 days of 
work. Thus, this procedure serves to teach receptive color Key words: Color discrimination, learning 
disabilities, autism, conditional discrimination, selecting.  
 
The Effects of Most-to-Least Prompting Procedure on Teaching Swimming Skills for Children with Autism 
(Os Efeitos de um Procedimento de um Máximo a um Mínimo de Deixas no Ensino de Natação a 
Crianças com Autismo) 
 
ILKER YILMAZ, Bünyamin Birkan (Anadolu University), Ferman Konukman (Abant Izzet Baysal 
University) 
 
Resumo/Abstract: Autism is a developmental disability that affects children’s behavior with a ritualistic and 
compulsive way (Berkeley et al., 2001). Literature states that children with autism have poor motor skills 
compared to their non-disabled peers (Winnick, 2000). The effects of swimming and aquatic exercises on 
physical fitness and well being have been recognized for people with disabilities (Lepore, 2000). In 
addition, research shows that children with autism have positive experiences and behaviors in aquatic 
exercises (Joyce-Petrovic et al., 1994). Most-to-least prompting procedure provides the most amount of 
cues at the beginning and than the amount of cues deceases within a certain time interval and order 
(Tekin & Kircali-&#304;ftar, 2001). Literature shows that most-to-least prompting procedure was an 
effective way of teaching single and chain behaviors for individuals with autism, mental retardation and 
developmental disorders (Alberto & Troutman, 1995; Tekin & Kircali-&#304;ftar, 2001). Although there 
have been studies about the effects of most-to-least prompting procedure in the literature, there had been 
no research especially for the effects of this procedure on swimming skills of children with autism. 
Therefore, the purpose of this study is to determine the effects of most-to-least prompting procedure on 
teaching simple progression swimming skill for children with autism. The experimental design of this study 
was multiple baselines across subjects. Participants were three male children with autism, ages 9 years. 
Data were collected over the course of 4-weeks, with sessions two times a week. Simple progression 
swimming skill was taught to each subject. The generalization effects of most-to least prompting were 
tested via generalization across settings with pretest-post test design. Generalization sessions were 
conducted immediately after the last probe session. Maintenance sessions were conducted two and four 
weeks after the instruction terminated. The results of the study were analyzed via graphic illustrations. 
The findings of this study indicated that most-to-least prompting procedure was an effective instructional 
procedure on teaching basic progression swimming skill for children with autism. Moreover, it is also 
evident that this procedure was effective on generalization across settings and maintenance. However, 
this study has limitations such as characteristics of participants, tests, and measurements that were 
applied. Therefore, further investigations should emphasize the effects of most-to-least prompting 
procedure on different sport skills and participants.  
 
#128 Simpósio/Symposium 
 
14/8/2004 
 
10:45 AM - 12:00 PM 
 
Dom João 
 
AUT/CSE 
 



English 
 
Developing Effective Service for Children with Autism and Related Disabilities: Cases in Point 
(Desenvolvimento de Serviços Eficientes para Crianças com Autismo e Deficiências Relacionadas) 
 
Coordenador/Chair: Joanne Gerenser (Eden II Programs) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: Children with autism deserve effective services that meet 
their needs. Because the needs of such children vary, communities should develop a range or continuum 
of service options to meet those needs. This symposium will describe three examples of how behavior 
analytic services may be arranged to provide children with autism the services they deserve.  
 
Effectively Serving School-Aged Children with Autism: A Case Study (Atendendo Eficientemente 
Crianças com Autismo em Idade Escolar: Um Estudo de Caso_ 
 
Joanne Gerenser, RANDY I. HOROWITZ (Eden II Programs) 
 
Resumo/Abstract: The Eden II School is a center-based educational program for children and young 
adults with autism, ages 5-21. Empirically validated behavioral teaching strategies are used within the 
classrooms, including discrete trial instruction, incidental teaching, video modeling, scripts and schedules. 
There are high student to staff ratios throughout all the classrooms. Staff are trained on the principles of 
applied behavior analysis and receive on-going data based supervision. Speech-language services (also 
within a behavioral model) are provided by certified speech-language pathologists. Parent training and 
parent support are integral components of the program. Behavior management programs, monitored by 
behavior analysts, are developed for individuals with significant behavior deficits. In terms of inclusion 
services, the Eden II School employs a model of supported inclusion when moving children from 
segregated to integrated or regular education settings. Children transition to these less restrictive settings 
when they acquire the skills needed to benefit and learn from typical peers and group instruction. The 
transition is data based, tailored to meet the individual learner’s needs. 
 
Early Intervention and Integrated Pre-School Services for Young Children with Autism: A Case Study 
(Intervenção Precoce e Serviços Integrados de Pré-Escola para Crianças com Autismo: Um Estudo de 
Caso) 
 
HELEN BLOOMER (Crossroads Center for Children) 
 
Resumo/Abstract: Crossroads Center for Children provides early intervention and preschool services for 
children diagnosed within the spectrum of Pervasive Developmental Disorders. Based on applied 
behavior analysis, the staff provides 5.5 hours per day of intensive instruction in all important areas of a 
child's development. All needed services are provided, including: speech therapy, occupational therapy, 
physical therapy, psychology, and parent and sibling support. Services are provided by trained licensed 
professionals. The preschool program offers fully integrated classrooms to provide same aged peer role 
models to the children with a diagnosis. Many different strategies are utilized with both populations within 
these classrooms to promote independence, pragmatic language, socialization and organizational skills.  
 
Providing Effective In-Home Behavior Analytic Services to Children with Autism: A Case Study 
(Fornecendo Serviços Analítico-Comportamentais Eficientes no Lar para Crianças com Autismo: Um 
Estudo de Caso) 
 
MICHAEL FABRIZIO, Alison L. Moors (Fabrizio/Moors Consulting) 
 
Resumo/Abstract: Founded in 1998, Fabrizio/Moors Consulting provides in-home behavior analytic 
services to children with autism and related disabilities. Organized around the guiding goal of providing 
the highest quality behavior analytic services possible and using a scientist-practioner model of staff 
behavior, Fabrizio/Moors Consulting consistently provides quality intervention services to children, 
contributes significantly to clinical research, and constructs a highly reinforcing environment for its staff. In 



addition to describing our model of service delivery, the current paper will describe the levels of 
contingencies and meta-contingencies systematically engineered to maintain the kinds of performance 
necessary for us to produce these outcomes. Specifically, we will describe how we have structured 
contingencies (1) to reinforce effective intervention practices for children with autism, (2) to train direct 
care staff to deliver effective intervention consistently and reliably, (3) to promote participation in applied 
research and other relevant professional participation behavior in our staff, and (4) to guard against drift 
away from effective practices while encouraging data-based exploration.  
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Exclusão e Formação de Classes de Estímulos (Baseado em Dados) (Exclusion and Stimulus Class 
Formation (Data-Based Presentation)) 
 
Coordenador/Chair: Deisy de Souza (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Debetedor/Discussant: Elenice Seixas Hanna (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: A exclusão é um desempenho que vem sendo estudado por 
pesquisadores interessados em analisar comportamentos emergentes e/ou explorar o potencial do 
procedimento para ensinar comportamentos novos a pessoas com dificuldades de aprendizagem. Na 
situação experimental típica, quando crianças são colocadas frente a objetos previamente conhecidos 
(definidos experimentalmente) e um objeto novo, ao ouvir um nome também novo, elas sistematicamente 
escolhem o objeto novo. A importância dessa área de pesquisa tem crescido em anos recentes e o 
fenômeno tem sido reconhecido também por pesquisadores interessados no desenvolvimento da 
linguagem infantil e na expansão de vocabulário. Desde os estudos iniciais na década de 70, muito já foi 
discutido sobre exclusão; contudo algumas questões permanecem sem resposta quanto à origem e as 
bases da exclusão. Nesse simpósio os autores procuram responder algumas questões sobre as 
condições para a sua ocorrência. A primeira apresentação – Responder emergente por exclusão a partir 
de uma linha de base de discriminações condicionais visuais, relata um estudo que investigou se uma 
linha de base constituída por discriminações condicionais com estímulos visuais pode ser condição para 
a ocorrência de exclusão com crianças pequenas. As possíveis influências de "dicas" ou pistas presentes 
no contexto em que a palavra nova é falada foram investigadas no trabalho Variáveis de contexto na 
linha de base para sondas de exclusão. Considerando que a maioria dos estudos são realizados por 
meio de um computador, o estudo Exclusão por crianças pequenas em situação de brincadeira procurou 
verificar a ocorrência da exclusão com a utilização de estímulos manipuláveis em um contexto de 
brincadeira. Os trabalhos deste simpósio contribuem, assim, para estender as descobertas sobre as 
condições sob as quais ocorre o responder por exclusão. 
 
Responder Emergente por Exclusão a Partir de uma Linha de Base Discriminacões Condicionais Visuais 
 
Visual-Visual Conditional Discriminations as a Baseline for Responding by Exclusion. 
 
CLAUDIA OSHIRO, Tatiana Gaia, Aline Roberta Costa, Deisy de Souza (Universidade Federal de São 
Carlos) 
 



Resumo/Abstract: Esta pesquisa investigou se uma linha de base constituída por discriminações 
condicionais com estímulos visuais pode ser condição para a ocorrência de respostas de seleção por 
exclusão. Este tipo de seleção tem sido demonstrado experimentalmente pela escolha imediata de um 
estímulo de comparação indefinido, quando o estímulo modelo também é um estímulo indefinido 
experimentalmente, isto é, ambos os estímulos são "novos" na situação experimental. A maioria dos 
estudos sobre exclusão estabelecia uma linha de base de discriminações auditivo-visuais, em relação 
um para um. Pesquisa recente demonstrou a ocorrência de exclusão também quando os participantes 
aprendem a relacionar um mesmo nome (palavra falada ou estímulo auditivo) a figuras diferentes ou a 
relacionar diferentes nomes a uma mesma figura. Esses resultados sugerem que o desempenho por 
exclusão independe do número de relações condicionais de que um mesmo estímulo participa, 
contribuindo para aumentar a generalidade da exclusão. O presente estudo, realizado com crianças 
pequenas, empregou apenas estímulos visuais (como estímulos modelo e como estímulos de 
comparação), e investigou o tipo de arranjo da linha de base: um mesmo modelo relacionado a vários 
comparações (Condição 1) ou vários modelos relacionados a um mesmo estímulo de comparação 
(Condição 2). Crianças de 4 a 5 anos foram expostas à seguinte seqüência experimental: 1- 
estabelecimento de uma linha de base de discriminações condicionais visuais; 2- sondas de exclusão; 3- 
ampliação da linha de base; 4- novas sondas de exclusão; 5- testes de formação de classes. Todos os 
participantes adquiriram tanto a primeira como a segunda linha de base de discriminações condicionais. 
Nas sondas de exclusão, todos os participantes escolheram o estímulo de comparação indefinido, 
quando o modelo era também um estímulo visual novo (ou indefinido), tanto depois da linha de base 
original, quanto depois da linha de base com múltiplas relações entre estímulos modelo e estímulos de 
comparação. Além disso, todos os participantes formaram classes de equivalência entre os estímulos. A 
consistência observada nos dados dos participantes permite a conclusão de que a seleção por exclusão 
ocorre com linha de base constituída somente por estímulos visuais, tanto com relações de 
emparelhamento um para um, como muitos para um, confirmando e estendendo descobertas prévias. Os 
dados tem importantes implicações para a compreensão da aprendizagem relacional e da emergência 
de comportamentos novos. 
 
Vaviáveis de Contexto na Linha de Base para Sondas de Exlusão (Contextual Variables in the Baseline 
for Exclusion Probes) 
 
ALINE ROBERTA COSTA, Deisy de Souza, Julio Cesar de Rose (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: Tem sido frequentemente observado que em situação experimental na qual 
participantes são colocados frente a objetos previamente conhecidos (definidos experimentalmente) e 
um objeto novo, ao ouvir um nome também novo, eles sistematicamente escolhem o objeto novo. Este 
padrão de resposta tem sido descrito como um possível facilitador da rápida aquisição de vocabulário, 
observada por volta dos dois anos de idade e como base de importantes relações entre palavras faladas 
e figuras, eventos e objetos. Apesar deste resultado ter sido amplamente observado, sua generalidade 
tem sido questionada com base no argumento de que a seleção por exclusão seria pouco plausível em 
algumas situações, por exemplo, na aquisição de palavras como sinônimos. Uma hipótese derivada 
dessa observação é a de que, além da tendência a atribuir nomes novos a objetos ou eventos também 
novos, a aprendizagem de vocabulário por crianças é influenciada pelas características constantes, 
presentes no discurso oral da comunidade verbal, que se repetem diferencialmente na presença dos 
diferentes tipos de classes lexicais, ao longo da história de aquisição de vocabulário. De acordo com 
essa perspectiva, a atribuição de um nome a um item poderia ser influenciada por "dicas" ou pistas 
presentes no contexto em que a palavra nova é falada. Para testar esta hipótese o presente estudo 
investigou o desempenho de seis crianças de 4 anos de idade em um procedimento de emparelhamento 
com o modelo em que uma parcela das sondas de exclusão continha uma pista relativa à classe de 
palavras empregadas como estímulos. Inicialmente foi estabelecida uma linha de base de discriminações 
condicionais em que os modelos eram substantivos ditados (cachorro, árvore e casa) e os comparações 
eram as figuras correspondentes. As tentativas de sonda, que empregavam pseudo-palavras e figuras 
abstratas, em metade das tentativas o modelo ditado era um pseudo-substantivo (loré, zuque) e na outra 
metade era um pseudo-gerúndio (xipitando, mopadiando). Na matriz de escolha eram apresentadas 
duas figuras (uma nova e uma conhecida) e uma máscara. Todos os participantes escolheram a figura 
nova nas tentativas do mesmo tipo da linha de base, o que replica achados anteriores apontados na 



literatura. Porém, nas sondas que incluíam a dica contextual, o responder incidiu na máscara em oito das 
12 tentativas de sonda. Esses resultados sugerem que a terminação da palavra ditada pode ter 
controlado o responder para a máscara, já que tal terminação é característica de ações em andamento 
na língua portuguesa e as figuras apresentadas eram estáticas 
 
Exclusão por Crianças Pequenas em Situacão de Brincadeira (Exclusion by Young Children in a Context 
of Play) 
 
CAMILA DOMENICONI, Alne Roberta Costa (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: A maioria dos estudos com exclusão tem sido realizada por meio de computador, 
utilizando uma linha de base de discriminações condicionais entre figuras abstratas ou familiares como 
estímulos de comparação e estímulos auditivos como modelo. Sobre essa linha de base são inseridas 
sondas de exclusão em que o modelo é um estímulo novo (indefinido). Nessa situação, em geral a 
criança não só seleciona o comparação novo, como também aprende a relacionar o nome ao item 
selecionado. No entanto, em alguns estudos uma única tentativa de exclusão não foi suficiente para que 
a criança aprendesse a relação entre o nome ditado e o objeto selecionado. Visando verificar possíveis 
efeitos do contexto experimental, este estudo empregou objetos manipuláveis como estímulos em um 
contexto de brincadeira em que, diante do nome do objeto, deveriam encontrá-lo em um esconderijo e ou 
escondê-lo. Participaram do estudo quatro crianças com idades entre dois e três anos. Durante as 
sessões a brincadeira de achar e esconder 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). 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 a robustez do fenômeno de 
exclusão. 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, exceto por uma das 
crianças mais velhas no grupo. Os resultados estendem as descobertas para uma situação mais similar 
à de vida cotidiana, mas também mantém em aberto a questão sobre qual a quantidade de exposição 
necessária para a aquisição de uma nova relação nome-objeto (isto é, para a aquisição de um novo 
vocábulo). 
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Experimental Analogs of Acceptance, Defusion and Autobiographical Memory (Data-based Presentation) 
(Análogos Experimentais de Aceitação, Defusion e Memória Autobiográfica (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 of Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Paper 1 presents an experimental 
analog of acceptance versus control coping strategies. The primary purpose of the study was to examine 



differences between acceptance and control strategies for dealing with thoughts that emerge in the 
context of disturbing images. The results indicated that participants exposed an acceptance based 
condition showed longer tolerance of negative visual images compared with those exposed to a control 
based condition. The second paper investigates self as context and cognitive defusion through a 
procedure which systematically examines the effect of self as context phrases on the psychological 
impact of aversive self-statements. The results have implications for the therapeutic strategy of 
highlighting self as context employed in ACT. The third paper examines deficits in autobiographical 
memory from a relational frame theory perspective. The study aims to demonstrate that impairments in 
recalling autobiographical details can be the result of a type of experiential avoidance in which individuals 
avoid deriving stimulus relations that are likely to actualize aversive psychological functions. Together 
these papers add to the burgeoning research in support of the ACT agenda. 
 
An Experimental Analog of Acceptance Versus Control Strategies (Um Análogo Experimental da 
Aceitação versus Estratégias de Controle) 
 
Louise A. McHugh, Dermot Barnes-Holmes, YVONNE BARNES-HOLMES (National University of Ireland, 
Maynooth), Kelly G. Wilson (University of Mississippi), M. Carmen Luciano Soriano (University Almeria, 
Spain) 
 
Resumo/Abstract: The primary purpose of the present study was to examine differences between 
acceptance and control strategies for dealing with thoughts that emerge in the context of disturbing 
images. The study also aimed to investigate the extent to which the use of either of these strategies may 
be affected by the presence or absence of specific instructions to 'work hard' and task monitoring 
provided by the experimenter. The results indicated that participants exposed to the acceptance strategy 
combined with specific experimenter instructions and monitoring spent longer observing the negative 
images relative to baseline than participants in all other conditions. All participants exposed to control 
strategies actually spent less time matching the negative pictures relative to baseline. The implications of 
the findings for clinical populations are discussed. 
 
An Experimental Investigation of Cognitive Defusion (Uma Investigação Experimental da Defusion 
Cognitiva) 
 
HILARY-ANNE HEALY, Yvonne Barnes-Holmes, Dermot Barnes-Holmes (National University of Ireland, 
Maynooth), Kelly G. Wilson (University of Mississippi), M. Carmen Luciano Soriano (University Almeria, 
Spain) 
 
Resumo/Abstract: A key component of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is the use of 
particular verbal styles to facilitate cognitive defusion. Although outcomes from clinical practice suggest 
that defusion strategies are correlated with client benefits, there is no basic research on defusion per se. 
The current paper reports a study that attempted to systematically examine the effects of defusion 
strategies on the psychological impact of self-statements. Several groups of participants were exposed to 
standard clinical measures prior to receiving specific instructions regarding the use of defusion strategies. 
After the presentation of the self-statements using an automated procedure, participants rated the 
emotional and psychological impact of each statement. These ratings were then compared across groups 
of participants who had received different instructions regarding defusion and across the various types of 
self-statements. The results of the study have implications for the use of defusion strategies in clinical 
contexts. 
 
An RFT Interpretation of Autobiographical Memory (Uma Interpretação RFT da Memória Autobiográfica) 
 
LORRETTO M. CUNNINGHAM, Dermot Barnes-Holmes, Yvonne Barnes-Holmes (National University of 
Ireland, Maynooth) 
 
Resumo/Abstract: Recent research in the cognitive therapy tradition on autobiographical memory 
suggests that clinically depressed and suicidal clients demonstrate impairments in recalling 
autobiographical details. One interpretation of such impairment is that these individuals engage in a type 



of experiential avoidance in which they avoid deriving stimulus relations that are likely to actualize 
aversive psychological functions. The current paper reports a study that set out to test this interpretation. 
Two groups of participants were identified using the Acceptance and Action Questionnaire (AAQ) 2. One 
group scored at least one standard deviation above the mean (high avoiders) and the other group scored 
at least one standard deviation below the mean (low avoiders). Participants were trained and tested in 
relational networks that either contained or did not contain visually aversive material. Comparisons were 
then made between the two groups in terms of their levels of accuracy and their reaction times on the 
tests for derived stimulus relations including aversive material and those not including aversive material. 
The results have implications for the literature on autobiographical memory and experiential avoidance 
more generally. These implications are discussed.  
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Learning Behaviors: The Problem of Addiction (Comportamentos Aprendidos: O Problema da 
Dependência) 
 
Coordenador/Chair: Jeffrey N. Weatherly (University of North Dakota) 
 
Gambling Behavior in a Laboratory Setting: Will Money Stop Them? (Comportamento de Jogar em 
Situação de Laboratório: O Dinheiro os Fará Parar?) 
 
JEFFREY N. WEATHERLY, Casey McDougall, Angelique Gillis (University of North Dakota) 
 
Resumo/Abstract: Little laboratory-based research on gambling behavior exists. The research that we 
have conducted has indicated that gamblers are sensitive to some variables (e.g., the monetary value of 
the credits they are playing for) but are less sensitive to others (e.g., the overall win percentage). All of 
our research has indicated, however, that regardless of the experimental manipulation, nearly everybody 
chooses to gamble even though they have the option to not gamble (and keep their money). The present 
experiment investigated whether showing people their cash (i.e., the $10 they were being staked with) or 
letting them hold it prior to playing a computer-simulated slot machine would alter whether they would 
decide to gamble and/or their behavior while gambling. Results showed that presenting the cash did 
influence participants' choosing to gambling, but did not influence their play once they were gambling. 
The results are discussed in terms of the antecedents that may promote gambling and aspects of slot-
machine play that may maintain gambling behavior once it has been initiated. 
 
Brand Choice: Effects of Programmed Utilitarian, Informational and Negative Reinforcement on Demand 
Elasticity (Escolha de Marcas: Efeitos do Reforçamento Utilitário, Informacional e Negativo Programados 
Sobre a Elasticidade da Demanda) 
 
GORDON FOXALL (Cardiff University), Jorge Oliveira-Castro (Universidade de Brasília), Teresa 
Schrezenmaier (Cardiff University) 
 
Resumo/Abstract: Several marketing strategies depend upon knowledge concerning consumers’ 
responsiveness to changes in price. Studies that have decomposed price elasticity suggest that the major 
impact of promotions is on brand switching rather than increased consumption. Some of these results 
also indicate that consumers tend to buy smaller quantities of more expensive brands when compared to 



cheaper ones (i.e., inter-brand elasticity). The present research attempted to verify whether such inter-
brand elasticities occur and to measure the relative importance of intra- and inter-brand elasticities in 
determining overall category elasticity. Panel data containing information about the purchases of 80 
consumers buying nine product categories during a 16-week period were used. Brands were classified 
according to the level of programmed informational (i.e., socially mediated) and utilitarian (i.e., mediated 
by the product) reinforcement, proposed by the Behavioural Perspective Model. Utilitarian levels were 
identified based on additional attributes (e.g., plain baked beans vs. baked beans with sausage) and/or 
differentiated types of products (e.g., plain biscuits vs. cookies). The ranking of informational level was 
based on the following general criteria: 1) differences in prices across brands for the same product type 
(e.g., plain baked beans, digestive biscuits or plain cornflakes) were considered to be indicative of 
differences in informational level; 2) the cheapest store brands (e.g., Asda Smart Price, Tesco Value, 
Sainsbury Economy) were considered to represent the lowest informational level (Level 1); 3) store 
brands that do not mention good value for money or economy (e.g., Asda, Tesco, Sainsbury) and 
cheapest specialized brands were usually considered to represent the medium informational level (Level 
2); and 4) specialized brands, with higher prices, were considered to represent the highest informational 
level (Level 3). This classification was used to calculate inter-brand elasticities. Regression analyses 
indicated that, for most product categories, intra-brand elasticity was higher than utilitarian inter-brand 
elasticity (for 8 out of 9 categories), which, in turn, was higher than informational inter-brand elasticity (for 
6 out of 9 categories). These results suggest that overall category elasticity observed for supermarket 
products reflects different choice patterns: buying larger quantities of a promoted brand and buying 
smaller quantities of more differentiated brands. Moreover, the results support the behavioral perspective 
model of consumer behavior, by showing systematic effects of programmed informational and utilitarian 
reinforcement. 
 
"Nonverbal" Intelligence and Learned Relational Responding (Inteligência "Não-verbal" e o Responder 
Relacional Aprendido) 
 
John Dencoff, RACHEL FREUND (University of New Mexico), Derek Hamilton (University of Lethbridge, 
Canadian Centre for Behavioural Neuroscience), Michael Dougher (University of New Mexico) 
 
Resumo/Abstract: Recent research studies have shown a relationship between measures of intelligence 
and derived relational responding (e.g., O'Hora, Peláez, Barnes-Holmes and Amesty (2002), and O'Hora, 
Peláez, Barnes-Holmes and Amesty (in press)). We trained subjects on a matching-to-sample computer 
task that involved learning an arbitrary A < B < C < D relationship. The A, B, C, D, and comparison stimuli 
were all uncommon nonverbal stimuli with an arbitrary, contingent-based relationship; and subjects were 
given immediate "correct" or "not correct" feedback on multiple trials during training. The task was 
presented in multiple, repeating trials with accuracy assessments at various stages in order to make sure 
that the A < B < C < D relations were relatively well-learned. The "percent correct" for task training was 
then calculated (# of correct trials / total trials). Subjects were then asked to complete the Raven’s 
Advanced Progressive Matrices (APM) task and the full Weschler Abbreviated Scale of Intelligence 
(WASI), both under standard administration. Significant correlations were observed between the Raven’s 
APM and "percent correct", and between the WASI Performance IQ and "percent correct" (the latter 
correlation being primarily driven by the Block Design subtest). The implications of these results for 
Relational Frame Theory and our behavioral understanding of tests considered to be classically 
"nonverbal" from a neuropsychological view will be discussed. 
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Português 
 
Psicologia Pediátrica (Pediatric Psychology) 
 
Coordenador/Chair: Maria Cristina Oliveira Santos Miyazaki (Fundação Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto) 
 
KELLY RENATA RISSO GRECCA (Fundação Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto) 
 
ANA RITA RIBEIRO DOS SANTOS (Fundação Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto) 
 
ANDREIA MARA ÂNGELO LUIZ (Fundação Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto) 
 
Resumo/Abstract: A Psicologia Pediátrica como área interdisciplinar focaliza a relação entre bem estar 
físico e mental de crianças e adolescentes, e inclui a compreensão, avaliação e intervenção nos 
transtornos do desenvolvimento; avaliação e tratamento dos problemas emocionais, comportamentais e 
outros que coexistem com a doença; enfoca o papel da psicologia na medicina pediátrica; visa a 
promoção da saúde e do desenvolvimento e a prevenção de doenças e ferimentos em crianças e 
jovens.As crianças portadoras de doenças crônicas vivenciam interações com o meio diferentes das 
experiências enfrentadas pelas crianças saudáveis. Essas experiências envolvem dor, desconforto físico 
e emocional, limitações sociais e acadêmicas, hospitalizações, realização de procedimentos médicos 
invasivos para diagnóstico e tratamento, o que as torna mais vulneráveis para mostrar padrões 
comportamentais alterados.Observações clínicas e dados da literatura especializada indicam que o 
impacto psicossocial da doença crônica sobre a criança ou adolescente é relevante e suas 
conseqüências podem ser prejudiciais. Isso ocorre porque a doença crônica pode produzir resultados 
negativos que, se ignorados, podem comprometer, diretamente, a qualidade de vida, o tratamento e o 
prognóstico. As principais estratégias de intervenção desenvolvidas nesta área de intervenção são 
aquelas que visam minimizar os efeitos aversivos da doença e das rotinas associadas sobre o 
comportamento da criança, buscando sempre compreender as variáveis que controlam o 
comportamento, para, assim, modifica-las e alterar as contingências que mantém o repertório 
inadequado.As preocupações com o estilo de comportamento da criança e dos responsáveis, que 
podem influenciar diretamente o tratamento e comprometer a adesão, também são determinantes de 
programas de intervenção desenvolvidos com o paciente e família. O objetivo deste mesa redonda é 
reafirmar a importância da inserção do psicólogo no atendimento destas crianças/adolescentes e 
familiares, e demonstrar que os problemas crônicos da infância constituem importante área de pesquisa 
e intervenção em Psicologia Pediátrica.  
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Relational Frame Theory, Human Intelligence, and Language (Data-Based Presentation) (Relational 
Frame Theory, Inteligência Human, e Linguagem (Baseado em Dados)) 
 
Coordenador/Chair: Martha Pelaez (Florida International University) 
 
Debetedor/Discussant: Michael Dougher (University of New Mexico) 
 



Resumo do Símposio/Symposium Abstract: Behavioral psychology is an unusual approach within modern 
psychology in that it is defined not by the phenomena that it focuses upon (e.g., social, clinical or health 
issues) but rather by the conceptual and methodological tools that we use. This symposium explores two 
areas in mainstream psychology, intelligence and early language acquisition that may benefit from an 
analysis from a behavioral perspective. The first paper suggests an interpretation of Sternberg’s triarchic 
theory of intelligence from a Relational Frame Theory perspective. The second paper also addresses 
intelligence and presents a study in which subjects were exposed to training for Before and After 
relational responding and then to the WAIS-III. The third paper provides a Relational Frame Theory model 
of two phenomena in early language research, syntactic and semantic bootstrapping and outlines a study 
in which responding in accordance with such a model is demonstrated. 
 
Relational Frames and Human Intelligence (Relational Frames e Inteligência Humana)  
 
MARTHA PELAEZ (Florida International University), Denis O'Hora (University of Ulster) 
 
Resumo/Abstract: A recent study by O’Hora, Peláez, Barnes-Holmes and Amesty (in press) 
demonstrated that subjects that passed a test for derived relational responding performed better on 
certain scales of Wechsler Adult Intelligence Scale Third Edition (WAIS-III). This suggests that these 
different subscales may tap functionally distinct repertoires of behavior. That is, there may be different 
types of intelligent behavior that come under different sources of control. One taxonomy of intelligent 
behaviors is provided by the work of Sternberg (1985, 1986) who developed a Triarchic Theory of 
intelligence, in which there are three distinct types of intelligence: componential, experiential, and 
contextual. Componential intelligence emphasizes effectiveness in information processing. Experiential 
intelligence emphasizes insight and the ability to formulate new ideas. Contextual intelligence 
emphasizes intelligence in a practical sense. The current paper examines these types of intelligent 
behavior from the perspective of Relational Frame Theory and suggests an alternative behavioral 
description of these behaviors.  
 
Temporal Relational Frames and the WAIS-III (Relational Frames Temporais e o WAIS-III) 
 
Denis O'Hora (University of Ulster), Martha Pelaez (Florida International University), DERMOT BARNES-
HOLMES (National University of Ireland, Maynooth), Karen Robinson (Florida International University) 
 
Resumo/Abstract: O’Hora, Peláez, Barnes-Holmes and Amesty (2002) demonstrated that performance on 
a complex derived relational responding task predicted performance on two verbal subtests of the WAIS-
III. In addition, they found a significant correlation between performance in training for Before and After 
relational responding and performance on the vocabulary subtest of the scale. The current experiment 
further investigated these findings. Eighty undergraduate students were exposed to training for Before 
and After relational responding and then to the entire WAIS-II battery of subtests. Significant correlations 
were observed between the percentage of correct responses in Before and After training and 
performance on a number of the WAIS-III subtests that contribute to the Verbal IQ score and Verbal 
Comprehension index. Further tests demonstrated that subjects that required fewer blocks to respond in 
accordance with Before and After relations scored significantly higher in verbal subtests. Both these 
measures also predicted performance on some subtests unrelated to the verbal scales. The implications 
of these results for Relational Frame Theory and for the behavioural understanding of the WAIS-III will be 
discussed. 
 
 
 
#134 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
14/8/2004 
 
10:45 AM - 12:00 PM 
 
Imperial A 



 
CBM/TPC 
 
Português 
 
Problematizando Algumas Concepções Acerca da Terapia Comportamental (Reflecting About Some 
Conceptions on Behavior Therapy) 
 
Coordenador/Chair: Graziela Siebert (Instituto de Terapia e Estudo do Comportamento Humano)) 
 
WILTON DE OLIVEIRA (Itech – Puc, Campinas) 
 
CACILDA AMORIM (Itech - Fac. Padre Anchieta - Fac. de Americana) 
 
MARIA CAROLINA SCOZ (Itech - Esef - Fac. de Americana) 
 
Resumo/Abstract: Desde seu surgimento no início do século XX, a Psicologia Comportamental vem 
sendo objeto de críticas, em especial, por se afastar epistemologicamente de outras propostas teóricas 
vigentes. No âmbito da aplicação, observa-se que sua oposição a noções já incorporadas ao 
conhecimento psicológico favoreceu o aparecimento de equívocos sobre o que constitui a Terapia 
Comportamental. Os integrantes da mesa-redonda pretendem discutir algumas concepções equivocadas 
e oferecer contrapontos a partir de elementos teóricos e clínicos. 
 
#135 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
14/8/2004 
 
10:45 AM - 12:00 PM 
 
Imperial B 
 
CBM/EDC 
 
Português 
 
Estresse, Meio Ambiente, e Saúde Pública: Contribuições da Análise do Comportamento (Stress, 
Environment, and Public Health: Contributions from Behavior Analysis) 
 
Coordenador/Chair: Sônia dos Santos Castanheira (Universidade Federal de Minas Gerais) 
 
HÉRIKA DE MESQUITA SADI (Centro Universitário Fumec - Mg) 
 
SÔNIA DOS SANTOS CASTANHEIRA (Universidade Federal de Minas Gerais) 
 
ANDRÉ LUIZ FREITAS DIAS (Universidade Federal de Minas Gerais) 
 
Resumo/Abstract: O estresse, assim como outras alterações comportamentais, tem se constituído um 
grave problema de saúde pública. Segundo algumas concepções tradicionais, o estresse se relaciona a 
causas psicofisiológicas, sendo identificados como elementos estressores, agentes internos e externos. 
O objetivo da presente mesa é apresentar uma tentativa de aproximação do modelo de seleção por 
conseqüências, proposto por B. F. Skinner, contrapondo-se a tais concepções tradicionais, as 
contribuições das pesquisas básica e aplicada da Análise do Comportamento e propor a educação 
ambiental como uma alternativa de intervenção, ressaltando as relações entre meio ambiente e saúde 
pública.  
 
#136 Mesa Redonda/Panel Discussion 



 
14/8/2004 
 
10:45 AM - 12:00 PM 
 
Paço dos Nobres 3 
 
CBM 
 
Português 
 
Os Sintomas e as Formas de Tratamento na Terapia Comportamental Infantil e Adolescente (Symptoms 
and Forms of Treatment in Child and Adolescent Behavioral Therapy) 
 
Coordenador/Chair: Jaíde Aparecida Gomes Regra (Usp) 
 
JAÍDE APARECIDA GOMES REGRA (Usp) 
 
FÁTIMA CRISTINA CONTE (Uel) 
 
MARIANA QUEIROZ MARTINS (Pucsp) 
 
Resumo/Abstract: Questões relevantes são levantadas na clínica quando observados sintomas 
semelhantes que podem requerer tratamentos diferentes. Através das observações clínicas, com e sem 
manipulação, procura-se identificar as classes de respostas que fazem parte dos sintomas. Essas 
classes de respostas devem ser consideradas dentro do contexto. A descrição dos estímulos que 
antecedem as respostas, e dos estímulos conseqüentes, possibilitam o uso da análise funcional do 
comportamento como um conjunto de hipóteses sobre as possíveis variáveis ambientais controladoras 
dos sintomas. Tais hipóteses norteiam a elaboração de procedimentos como intervenções terapêuticas. 
Sintomas semelhantes podem requerer tratamentos diferentes quando os mesmos sintomas são 
controlados por diferentes variáveis. A descrição de diferentes procedimentos elaborados para alterar 
sintomas semelhantes compara e demonstra a importância da análise do comportamento complexo na 
terapia comportamental infantil e adolescente, englobando o atendimento direto da criança e adolescente 
e de sua família. 
 
#137 Sessão de Exposições Orais/Paper Session 
 
14/8/2004 
 
10:45 AM - 12:00 PM 
 
Paço dos Nobres 4B 
 
TBA 
 
English/Português 
 
Training for Working with Behavior Analysis (Treinamento para Trabalhar com Análise Comportamental) 
 
Coordenador/Chair: Janet Ellis (University of North Texas) 
 
Analysis of Error Correction Procedures in a Classroom Experiment: Prompting in a Receptive 
Identification Task (Análise de Procedimentos de Correção de Erros numa Sala de Aula Experimental: 
Prompting numa Tarefa de Identificação Receptiva) 
 
JANET ELLIS (University of North Texas), Sandy Magee (University of North Texas) 



 
Resumo/Abstract: Three different error correction procedures and a trial-and-error procedure were 
implemented in a Japanese word/phrase receptive identification task. Error correction procedures differed 
in the specific type of error that produced the prompt. Outcomes indicated that when prompts followed 
incorrect responses, incorrect responses increased during initial training. When prompts followed no 
response, non-responding initially prevailed. Results further indicated that task mastery was achieved in 
fewer trials with error correction procedures than with trial-and-error. However, follow-up probes 1 week 
after mastery indicated retention was greater for participants in the trial-and-error group. Additional data 
will be presented on the effect of balancing the total number of reinforced trials across groups on 
retention. Likewise, the effect of antecedent prompts on data on retention and total number of errors are 
being investigated. Finally, how would results differ if prompts were delivered contingent on trainee 
request? [140] 
 
Educating Latin American People on Behavior Analysis Principles (Educando Populações Latino-
Americanas em Princípios da Análise do Comportamento) 
 
ARTURO CLAVIJO (Universidad Nacional de Colombia) 
 
Resumo/Abstract: Despite its conceptual evolution and its powerful social applications, Behavioral 
Analysis is not very popular in South America Universities and it is widely ignored and even sometimes 
openly discredit by people in positions for designing and implementing educational and social policies. 
There is not doubt that misconceptions about the nature of Behavior Analysis, due mainly to ignorance, 
play an important role in this situation. In the address, there will be discussed some possible causes of 
the problem and also some possible solutions. It is necessary to educate people about Behavior Analysis 
principles and procedures, if we expect to be accepted by a larger audience. Interactive tutorials on 
Internet pages could be very useful and will be used to illustrate an educative strategy to spread Behavior 
Analysis in Latin America.  
 
Supervisão Clínica Comportamental para Psicólogos Estagiários em Hospital-Escola (Behavioral Clinical 
Supervision for Resident Psychologists in a School Hospital) 
 
FABIANA GUERRELHAS, Ricardo Gorayeb (HCFMRP-USP) 
 
Resumo/Abstract: A atividade de supervisão clínica comportamental é elemento fundamental da 
formação de analistas do comportamento que iniciam intervenções aplicadas. Porém ainda há pouca 
produção científica ou bibliografia sobre o tema. A supervisão segue alguns princípios básicos de 
aprendizagem e tem como objetivo propiciar o aperfeiçoamento do repertório de atendimento clínico 
comportamental aliado à produção científica. Será descrito o modelo de supervisão oferecido no Serviço 
de Psicologia do HCFMRP-USP para psicólogos residentes, no qual são desenvolvidas habilidades 
clínicas e de pesquisa. O processo de supervisão envolve treino instrucional e contato direto com 
contingências do trabalho no hospital. A parte teórica transmitida ao residente inclui a revisão ou até 
mesmo iniciação em pressupostos básicos da abordagem comportamental, psicologia da saúde, 
medicina comportamental e metodologia científica. Este embasamento é o que permite que sejam 
aplicados conceitos e técnicas nos atendimentos realizados no contexto hospitalar. O programa inclui, a 
partir da própria intervenção cotidiana e de sistematização científica dos procedimentos clínicos 
realizados, a aprendizagem de conceitos básicos como contingências de reforço, análise funcional, 
controle de estímulos, modelagem, modelação e tecnologia clínica desenvolvida pela abordagem. O 
repertório do residente é desenvolvido a partir da interação supervisor-residente e residente-ambiente 
hospitalar. Ele inicia os atendimentos observando a atuação de um supervisor experiente (supervisor é o 
terapeuta e o residente é co-terapeuta), o que provê um modelo de trabalho. Em seguida efetua 
atendimentos que são observados pelo supervisor experiente (residente é o terapeuta e o supervisor é 
co-terapeuta) para depois iniciar os atendimentos sozinho. Vale dizer que o atendimento clínico 
comportamental oferecido pelo serviço enquadra-se na realidade do hospital, na qual são enfatizados 
como objetivo institucional o ensino, a assistência e a pesquisa. Deste modo, a atuação do psicólogo 
define-se por uma assistência sistematizada aliada à práticas educacionais e científicas. O modelo de 



supervisão adotado objetiva com isto a formação de profissionais que ofereçam resultados eficientes e 
que tenham sua prática constantemente e objetivamente avaliada. 
 
#138 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
14/8/2004 
 
10:45 AM - 12:00 PM 
 
Dom Alfonso I/II 
 
EAB 
 
Português 
 
Comportamento Verbal Sobre Pesquisa na Área de Comportamento Verbal (Verbal Behavior About 
Research in the Field of Verbal Behavior) 
 
Coordenador/Chair: Rachel Kerbauy (Psicologa Clínica e Pesquisadora) 
 
RACHEL KERBAUY (Psicologa Clinica e Pesquisadora) 
 
REGINA WIELENSKA (Psicóloga Clínica e Pesquisadora) 
 
ANTONIO RIBEIRO (UNB) 
 
Resumo/Abstract: Artigos conceituando a pesquisa em Analise experimental do comportamento e a 
opinião dos autores,através dos anos,mostram decisões metodológicas e definições instigantes.Hoje, 
com o aumento de pesquisas sobre o comportamento verbal, em situação de laboratório e natural,nos 
deparamos com outros problemas, que exigem inovações e discussões sobre metodologia de pesquisa. 
Na situação clinica, o atendimento é solicitado pelo cliente que apresenta seus problemas e busca 
alternativas mais adaptativas. A interação terapeuta cliente pode ser uma variável relevante . As sessões 
terapêuticas podem se constituir em um conjunto de dados que com as sessões gravadas e transcritas 
permitem a formulação de problemas de pesquisa . Para responde-los, há necessidade da organização 
desses dados. É o material de atendimento se transformando em dados, e a sessão terapêutica em 
laboratório. Exige-se maneiras de fazer a análise funcional de modo a demonstrar que aquela análise é 
replicada em sessões posteriores daquele participante ou de outro. Conclusões dessas análises podem 
incentivar perguntas que poderão ser respondidas em laboratório, se maiores esclarecimentos forem 
necessários.No entanto, com a palavra e o comportamento verbal em evidência, abrem-se perspectivas . 
Estas e outras questões precisam ser revistas. Esta mesa redonda se propõe a levantar alternativas à 
luz das necessidades contemporâneas dessa fase de investigação. 
 
#139 Premeiros Passos/First Steps 
 
14/8/2004 
 
1:30 PM - 1:55 PM 
 
Dom Alfonso III 
 
CBM 
 
Português 
 
Psicologia da Saúde (Health Psychology) 
 



MARIA CRISTINA MIYAZAKI, Neide Domingos, Leda Ravagnani (Faculdade de Medicina de São José 
do Rio Preto) 
 
Resumo/Abstract: A Psicologia da Saúde busca compreender, prever e alterar o comportamento com o 
objetivo de promover e manter a saúde das pessoas. Os psicólogos que atuam na área podem 
desenvolver suas atividades em diferentes contextos, como hospitais, centros de saúde, clínicas e 
comunidade. O objetivo deste curso introdutório é apresentar a área e o trabalho de psicólogos que 
atuam em um hospital escola de alta complexidade, que associa ensino, pesquisa e extensão de 
serviços à comunidade. Serão apresentados os modelos utilizados para formar profissionais para a área 
da saúde (estágios de iniciação científica e de observação, programa de aprimoramento e pós-
graduação lato e stricto sensu), de extensão de serviços à comunidade (utilizando como exemplo a 
atuação em psiconefrologia) e de pesquisa (grupo de pesquisa consolidado, reconhecido pela 
instituição).  
 
#140 Premeiros Passos/First Steps 
 
14/8/2004 
 
1:30 PM - 1:55 PM 
 
Imperial E 
 
TPC 
 
English 
 
Intermediate Principles of Behavior: How to Diagram Pathological Interpersonal Contingencies (Princípios 
do Comportamento Intermediários: Como Traçar o Diagrama de Contingências Interpessoais 
Patológicas) 
 
RICHARD W. MALOTT, Jason T. Otto (Western Michigan University) 
 
Resumo/Abstract: Using computer-based group instruction, participants will learn how to analyze and 
diagram subtle pathological interpersonal 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.) 
 
#141 Premeiros Passos/First Steps 
 
14/8/2004 
 
1:30 PM - 1:55 PM 
 
Imperial B 
 
TPC 
 
Português 
 
Confusões Sobre a Terapia Comportamental: O que é Comportamento? (Misunderstandings About 
Behavior Therapy: What is Behavior?) 
 
MÔNICA GERALDI VALENTIM (Universidade do Sagrado Coração, Bauru) 
 



Resumo/Abstract: É comum, ainda hoje, ouvirmos críticas infundadas à Terapia Comportamental, sob o 
argumento de que seja muito superficial, porque trabalha “somente” o comportamento e desconsidera o 
que é “realmente importante”. Na realidade, tanto o senso comum, quanto outras abordagens em 
Psicologia, têm como conceito de comportamento as ações visíveis dos organismos. É daí que deriva a 
confusão. O behaviorismo radical considera que corpo e mente se constituam em uma unidade. Assim, 
atividades que não são tão explícitas, como emoções, são também consideradas comportamentos. 
Àquilo que normalmente se chama de comportamento no senso comum, o behaviorismo irá chamar de 
comportamento manifesto; as emoções, os pensamentos e até os sonhos, serão chamados de 
comportamentos encobertos. Justamente por sermos um organismo integrado, não havendo esse 
dualismo entre corpo e mente, situações que vivemos provocam em nós tanto comportamentos 
encobertos como manifestos, que acontecem com grande proximidade entre si. Por exemplo, é comum 
que nos sintamos tristes e comecemos a chorar. Por questões que foram importantes na filogênese, nós 
tendemos a atribuir relações de causalidade a eventos que têm entre si uma simples relação de 
contigüidade – ou seja, que se encontram justapostos. Assim, tendemos a achar que choramos porque 
estamos tristes. A causa do comportamento manifesto (choro), para nós, passa a ser um comportamento 
encoberto (tristeza). Para Skinner, o comportamento é função de variáveis externas. A perda de um ente 
querido pode provocar o que sentimos internamente como tristeza, e o que manifestamos externamente 
como choro. As contingências a que somos expostos é que produzem os dois comportamentos. Se 
tristeza fosse causa do choro, quanto maior fosse a tristeza, maior seria o choro. E, na realidade, 
sabemos que isso não acontece. Por questões de aprendizagem, algumas pessoas choram mais do que 
as outras. Se virmos dois irmãos, um rapaz e uma moça, no velório de sua mãe, é bem provável que a 
moça estará chorando mais que o rapaz . Isso não quer dizer, necessariamente, que a moça esteja mais 
triste que o irmão. A análise funcional pode explicar porque o rapaz não está chorando tanto. Até por 
questões culturais, rapazes aprendem desde cedo que “homem não chora”. O que não podemos inferir, 
a partir do que vemos, é que ele não está triste: simplesmente, porque a tristeza não é a causa do choro. 
Tristeza e choro são comportamentos. E tanto os comportamentos manifestos quanto os encobertos são 
alvo do trabalho em Terapia Comportamental. 
 
#142 Premeiros Passos/First Steps 
 
14/8/2004 
 
1:30 PM - 1:55 PM 
 
Imperial A 
 
OBM 
 
Português 
 
Avaliação de Programas: Como Implementar e Avaliar Programas de Manejo de Estresse Ocupacional 
(Program Evaluation: How to Implement and Evaluate Occupational Stress Management Programs) 
 
SHEILA MURTA (Universidade Católica de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: Este curso tem por objetivo descrever procedimentos para implementação e avaliação 
de programas de manejo de estresse ocupacional. Serão abordados os tópicos: (a) fatores de risco à 
saúde no trabalho e estressores ocupacionais; (b) relação entre estresse e doença; (c) programas de 
manejo de estresse ocupacional: focados na organização e focados no indivíduo; (d) componentes de 
programas de manejo de estresse ocupacional focados no indivíduo: reconhecimento de causas e 
sintomas de estresse, reconhecimento de estilo pessoal de enfrentamento ao estresse, processo de 
mudança, reestruturação cognitiva, solução de problemas, manejo do tempo, treino em habilidades 
sociais, relaxamento e meditação; (e) contribuições da psicologia na área de avaliação de programas; (f) 
etapas na avaliação de programas: avaliação de necessidades, avaliação de processo e avaliação de 
resultados e impacto e (g) escolhas de delineamento e questões éticas. Serão apresentados casos 
ilustrativos da metodologia usada em avaliação de programas de manejo de estresse ocupacional. 



 
#143 Premeiros Passos/First Steps 
 
14/8/2004 
 
1:30 PM - 1:55 PM 
 
Paço dos Nobres 2 
 
TPC 
 
Português 
 
Suicídio e Depressão: Qual a Relação? (Suicide and Depression: What is the Relationship?) 
 
MAKILIM BAPTISTA (Universidade São Francisco - Itatiba/SP) 
 
Resumo/Abstract: O suicídio vem sendo considerado como um problema de saúde pública, já que a 
prevalência aponta números impactuantes no Brasil e no mundo. A própria Organização Mundial de 
Saúde, em seu relatório de 2001, adverte para este problema que vem atingindo diversos Países e 
assinala a sua relação com diversos aspectos biológicos, genéticos, psicológicos e sociais, os quais 
funcionam com "gatilhos" ou fatores de risco. Diversos transtornos mentais estão diretamente 
relacionados ao suicídio, sendo que, dentre eles, os transtornos de humor respondem por esta 
associação mais intensa. Pesquisas demonstram que até 15% dos indivíduos que estão relacionados 
com a temática suicídio apresentavam depressão, um dos transtornos mais prevalentes na atualidade. A 
depressão pode desencadear alguns sintomas tais como autoculpa, perpeção de menos valia, visão 
negativa do mundo e do futuro, déficts em estratégias eficazes de enfrentamento, distorções cognitivas 
(memória, percepção, consciência, etc), que podem ser disparadoras de tentativas de suicídio. Sendo 
assim, é de suma importância que o profissional de saúde esteja atento e investigue as intenções 
suicidas em seus clientes, principalmente aqueles que apresentam sintomatologia depressiva, afim de 
palnejar estratégias psicoterápicas eficazes em tais casos.  
 
#144 Premeiros Passos/First Steps 
 
14/8/2004 
 
1:30 PM - 1:55 PM 
 
Dom Alfonso I/II 
 
CBM 
 
Português 
 
O Uso de Tarefas de Casa no Treinamento de Habilidades Sociais em Grupo (The "Homework" Practice 
in a Group Setting of Social Skills Training) 
 
ALMIR DEL PRETTE, Zilda A. P. del Prette (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: A questão da generalização dos efeitos de um processo terapêutico e, em particular 
do Treinamento de Habilidades Sociais para outros ambientes, interlocutores e comportamentos constitui 
um ponto fundamental e indispensável no campo da Terapia Comportamental Cognitiva e tem sido 
referida, ainda como um desafio a profissionais e pesquisadores da área. Entre as muitas alternativas 
propostas, pode-se destacar o uso de tarefas de casa, previamente planejadas e cuidadosamente 
selecionadas. No entanto, enquanto estratégia de generalização de comportamentos, a tarefa de casa 
não tem sido examinada com maior detalhamento quanto à sua organização e seqüência em um 



processo de intervenção bem sucedido, nem enquanto procedimento de auto-aprendizagem, de 
avaliação e de análise, pelos participantes, do próprio comportamento e das contingências a que estão 
sujeitos. Este curso pretende apresentar uma experiência bem sucedida no uso de tarefas de casa em 
programa de Treinamento de Habilidades Sociais, descrevendo-se o procedimento utilizado e alguns 
aspectos pontuais tais como: a) momento de introdução das tarefas no grupo; b) tarefas comuns a todos 
versus tarefas personalizadas; c) seqüência das tarefas comuns a todos; d) avaliação das tarefas; e) 
ampliação das condições de realização das tarefas por meio da cooperação entre membros do grupo em 
outros contextos; f) diferenciação entre relato de desempenho e o próprio desempenho; g) teste dos 
desempenhos relatados; h) procedimento adotado quando da não realização das tarefas. Apoio CNPq. 
 
#145 Premeiros Passos/First Steps 
 
14/8/2004 
 
1:30 PM - 1:55 PM 
 
Imperial C 
 
VRB 
 
Português 
 
O que é Processo Autoclítico? (Baseado em Dados) (What is the Autoclitic Process? (Data-Based 
Presentation)) 
 
ELIZEU BORLOTI (UFES) 
 
Resumo/Abstract: Ao apresentar sua proposta de análise funcional do comportamento verbal, Skinner 
diferenciou os operantes verbais de primeira ordem de um processo verbal de ordem superior: o 
processo autoclítico. O objetivo desta fala é apresentar a definição do processo autoclítico como 
apresentado originalmente em Verbal Behavior em 1957 e posteriormente por Catania, em 1998: uma 
unidade verbal que depende (e é concorrente) de outros comportamentos verbais (os operantes 
primários) para a sua ocorrência e que modifica os efeitos desses comportamentos sobre o 
comportamento do consequenciador. As relações verbais elementares (ecóico, mando, tato, textual, 
intraverbal, cópia e “tomar ditado”) são apresentadas rapidamente com as complementações de Michael 
(códice e dúplice) e Vargas (sequélice). Em seguida, descrições funcionais de autoclíticos descritivos, 
qualificadores, manipulativos, quantificadores, relacionais (predicações) e de composição são 
apresentadas acopladas às noções de “autoclíticos de mando” e “autoclíticos de tato”, segundo as 
análises originais de Skinner. Os exemplos dos diferentes processos autoclíticos são baseados em 
dados empíricos obtidos na pesquisa “Análise Comportamental do Discurso” que analisou o 
comportamento verbal de universitários em grupos focais discutindo a adoção de crianças por casais 
homossexuais. 
 
#146 Premeiros Passos/First Steps 
 
14/8/2004 
 
1:30 PM - 1:55 PM 
 
Imperial D  
 
TPC 
 
Português 
 
 



 
Walden Two 
 
Noreen Campbell Aguirre, Andreia Cláudia dos Santos Mariano  
 
 
 
#147 Premeiros Passos/First Steps 
 
14/8/2004 
 
1:30 PM - 1:55 PM 
 
Imperial F 
 
CBM 
 
Português 
 
Abordagem Comportamental para Famílias de Pacientes Esquizofrênicos (Behavioral Approach for 
Families of Schizophrenic Patients) 
 
Taís Michele Minatoga, Hildeberto Tavares, Jr. (GARPE-USP) 
 
Resumo/Abstract: A esquizofrenia é um transtorno mental crônico que exerce impacto global sobre o 
funcionamento dos indivíduos. Os antipsicóticos de nova geração têm acrescentado melhorias ao 
tratamento clínico, particularmente em relação a sintomas positivos. Porém, restam aspectos de difícil 
manejo tão importantes quanto o controle de sintomas positivos. 
 
Alterações do afeto, volição e pensamento de pacientes esquizofrênicos têm ampla repercussão em 
suas relações sociais, principalmente em interação familiar. A comunicação encontra-se prejudicada, o 
contato torna-se cada vez mais distante, os rendimentos apresentam deterioração progressiva e a 
preocupação com o tratamento ocupa grande parcela dos recursos da família. Freqüentemente, um 
membro é eleito ou obrigado a assumir a responsabilidade pelas decisões e, na maioria das vezes, 
encontra-se em situação de despreparo e desespero.  
 
Durante os últimos trinta anos, têm-se desenvolvido e estudado intervenções psicossociais oferecidas às 
famílias de pacientes esquizofrênicos. Intervenções comportamentais têm mostrado efeito consistente no 
prolongamento e até mesmo na prevenção de recaídas que podem estar relacionados à melhora do 
status funcional dos pacientes, traduzida por incrementos na taxa de emprego. Tais abordagens 
promovem apoio e informação a familiares, constituindo parte de um programa que inclui o atendimento 
ambulatorial.  
 
Diante da preocupação com a reabilitação de pacientes esquizofrênicos e a prevenção de recaídas, 
considerou-se a intervenção comportamental em grupo para famílias.  
 
O grupo é formado por cinco famílias de pacientes esquizofrênicos em tratamento ambulatorial no Grupo 
de Atendimento e Reabilitação ao Paciente Esquizofrênico (GARPE) do Instituto de Psiquiatria do 
Hospital das Clínicas, onde recebem acompanhamento médico regular (pelo menos uma consulta 
mensal). O núcleo familiar envolve as pessoas de contato mais próximo ao paciente. Foram realizadas 
entrevistas de avaliação inicial com o paciente e família com o objetivo de se observar os elementos de 
comunicação entre membros e os problemas emergentes. 
 
As sessões foram baseadas em estudos de intervenção com famílias de esquizofrênicos, ocorrem uma 
vez por semana, com 50-60 minutos de duração. As quatro primeiras sessões envolvem a aliança com 
as famílias e entre as famílias, visando à formação de uma rede de suporte social. Em seguida, 



promovem-se sessões psicoeducacionais. Inicialmente, apresentam-se informações gerais sobre o 
transtorno: histórico, epidemiologia, apresentação e evolução clínica. Após este módulo, orienta-se sobre 
o tratamento: medicações disponíveis, efeitos colaterais e outras intervenções possíveis. Em cada 
sessão, os familiares são estimulados a esclarecer dúvidas, trocar experiências, expor relatos e obter 
informações. Os pacientes são convidados a participar das sessões relacionadas à farmacoterapia e ao 
manejo de efeitos colaterais. Finalmente, trabalha-se extensivamente solução de problemas. 
 
A duração programada para o grupo é de doze meses, podendo-se manter sessões de manutenção 
posteriormente que parecem estar relacionadas à diminuição das taxas de recaída na literatura, embora 
tais dados ainda não estejam disponíveis em nosso meio. 
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Transtorno Obsessivo-Compulsivo Em Crianças E Adolescentes (Obsessive-Compulsive Disorder In 
Children And Adolescents) 
 
Isabela D. Soares, Bernard Rangé, Leonardo F. Fontenelle (UFRJ) 
 
 
 
Resumo/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 1/2 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 a 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. 
 
 
 
Este trabalho teve o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq – Processo nº 142346/03-9). 
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Esgotamento Profissional (Burnout) 
 
Nancy Julieta Inocente (UNITAU, UNIP, UNISAL) 
 
 
 
Resumo/Abstract: O termo Burnout, é uma composição de burn=queima e out=exterior que significa no 
sentido literal queimar para fora, ‘perder o fogo’, ‘estar esgotado,’ ‘consumir-se em chamas’ e 
‘esgotamento profissional’. A síndrome de burnout leva a perda da motivação e sentimentos de 
inadequação e fracasso pessoal. A síndrome se encontra relacionada com as condições laborais, 
sendo definida como uma resposta disfuncional caracterizada por cansaço físico e psíquico, uma atitude 
distante e despersonalizada e a perda de sensação de eficácia que ocorre frente ao estresse crônico. A 
ausência de abordagem de prevenção cronifica a problemática. 
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Terapia Cognitiva com Casais (Cognitive Therapy with Couples) 
 
Daisy Hernandes (IPq – AMBAN) 
 
Resumo/Abstract: Em quase todos os relacionamentos, os indivíduos mantêm algumas expectativas em 
relação às múltiplas necessidades que serão atendidas pelos parceiros . Os relacionamentos conjugais 



disfuncionais freqüentemente ocorrem quando um ou ambos os parceiros possuem crenças irracionais e 
expectativas irrealistas acerca de si mesmos e/ou do relacionamento. Assim, nestes casos , quando 
diante de determinadas situações os cônjuges se vêem frustrados pela realidade, isto é, suas 
necessidades não são atendidas pelo outro , logo chegam a conclusões negativas sobre o 
comportamento do outro. Com o tempo e novas frustrações, passam a fazer freqüentes avaliações 
negativas extremas do cônjuge. Estas avaliações negativas dão margem a emoções negativas que 
contribuem para maior afluxo de pensamentos negativos a respeito do cônjuge que corroboram a 
avaliação negativa extremada e impedem que os pontos positivos do parceiro sejam levados em 
consideração. Isto pode levá-los a uma espiral contínua de interação conflitante e fazê-los discutir 
constantemente ou até mesmo ignorar completamente um ao outro. 
 
A Terapia Cognitiva com casais utiliza um conjunto de princípios e técnicas que visam alterar este 
quadro atuando direta e principalmente sobre os pensamento e crenças disfuncionais dos cônjuges 
promovendo reestruturação cognitiva que remova os pontos de conflito em questão 
 
#152 Premeiros Passos/First Steps 
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Português 
 
Ansiedade: Um Estudo Sobre Gênero na Abordagem Comportamental 
CLAUDIA BARBOSA (Faculdade Assis Gurgaz) 
 
A ansiedade pode ser definida como uma reação emocional, evidenciada por manifestações 
comportamentais latentes ou manifestas e por alterações fisiológicas relacionadas com o funcionamento 
endócrino. Foram realizados dois estudos sobre ansiedade envolvendo a variável gênero: um teve como 
objetivo verificar o nível de ansiedade acerca da adequação dos pais e mães em relação a gestação e 
verificar a diferença de ansiedade estado entre mães e pais no último mês de gestação, avaliando 
aspectos sócio-econômicos dos casais através de questionário, e o objetivo do segundo foi avaliar o 
nível de ansiedade em momentos de avaliação, em pré-vestibulandos, com o intuito de comparar esses 
níveis entre homens e mulheres, e verificar a influência do lazer na ansiedade. Os estudos utilizaram 
como instrumentos o Inventário de Ansiedade Traço-Estado-IDATE, para avaliação do nível de 
ansiedade dos participantes, um questionário para verificar o nível socioeconômico e um questionário 
averiguando a existência de lazer no cotidiano das pessoas pesquisadas. Verificou-se que a ansiedade 
(Estado) está presente em 20% das mulheres e em 33,6% dos homens. Pode-se verificar que é baixo o 
nível de ansiedade no último mês de gestação e que os dados socioeconômicos, apresentam uma 
relação direta entre homens e mulheres. Percebeu-se ainda que ocorre uma diferença significativa em 
relação a ansiedade na mãe e no pai. Sendo a do pai maior que o da mãe. Observou-se que a prática de 
lazer tem influência na ansiedade das pessoas, pois os homens têm o maior índice de prática de lazer, e 
apresentam-se menos ansiosos. 
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Da Atração entre os Animais ao Amor Romântico: A Evolução Natural do Amor (Of the Attraction Among 
Animals to Romantic Love: The Natural Evolution of Love) 
José Antônio Zago (Instituto Bairral de Psiquiatria – Itapira – SP) 
 
Resumo/Abstract (Português): No mundo animal são observados quatro tipos de ordem social: a 
multidão anônima, o casamento local, a sociedade tribal e a sociedade dos laços. 
 
As três primeiras são formações grupais num sentido lato, pois falta à elas o reconhecimento mútuo 
entre os semelhantes. Os laços resultam da agressão ritualizada que possibilita a formação de par de 
modo duradouro. 
 
O amor entre os animais, ou melhor, o magnetismo ou a atração entre os animais ocorre devido 
alterações na química cerebral e nos hormônios. Basicamente, essas mesmas mudanças também são 
observadas no homo sapiens. Embora o homo sapiens na sua evolução tenha desenvolvido o córtex 
cerebral, e com isso o amor romântico, não está imune à paixão porque regiões mais antigas do cérebro 
determinam a atração física. Dada sua capacidade pensante, o homem e a mulher muitas vezes 
amortecem o amor romântico ou cometem “as loucuras da paixão.” 
 
Resumo/Abstract (English): In the animal world four types of social order are observed: the anonymous 
crowd, the local marriage, the tribal society and the society of the links.  
 
 
The first three are formations in a lato sense, therefore it lacks to them the mutual recognition among the 
equals. The links result of the rituals that facilitate pair's in a durable way formation.  
 
The love among the animals, or better, the magnetism or the attraction among the animals happen due 
alterations in the cerebral chemistry and in the hormones. Basically, those same changes are also 
observed in homo sapiens. Although the homo sapien in its evolution has developed the cerebral cortex, 
and with that romantic love, it is not immune to passion because older areas of the brain determine the 
physical attraction. Given its cerebral cortex, the man and the woman many times soften the romantic 
love or they make “the madness of the passion.” 
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O Diagnóstico dos Transtornos da Ansiedade (Diagnosis of Anxiety Disorders) 
 
Helene Shinohara (PUCRio) 
 
 
 
Resumo/Abstract: A caracterização dos transtornos da ansiedade e seus critérios diagnósticos são 
imprescindíveis ao conhecimento dos psicoterapeutas. Especificamente quanto aos transtornos ansiosos 
(fobia específica, fobia social, ansiedade generalizada, obsessivo-compulsivo, stress pos-traumático, 



pânico e agorafobia), os modelos cognitivo-comportamentais atuais são capazes de explicar o quadro 
apresentado pelo cliente, e oferecem diretrizes para o diagnóstico diferencial. O modelo cognitivo da 
ansiedade é baseado numa perspectiva de processamento de informação que procura explicar o viés de 
interpretação dos estímulos como perigosos ou ameaçadores, aspecto este fundamental nos transtornos 
de ansiedade. O reconhecimento de que a ansiedade consiste em um padrão complicado de mudanças 
cognitivas, afetivas, fisiológicas e comportamentais que ocorrem numa seqüência de níveis de 
processamento de informação facilita a distinção entre cada um dos transtornos. Desde o 
reconhecimento inicial do estímulo, a ativação de padrões automáticos preparados, até o processo de 
avaliação dos próprios recursos para lidar com o perigo percebido, observa-se uma mistura de aspectos 
mais primários, automáticos e outros mais estratégicos, elaborativos. Apesar de, em termos gerais, os 
transtornos da ansiedade terem em comum as respostas condicionadas de medo, a avaliação de 
ameaça percebida é característica de cada um deles. 
 
#159 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
14/8/2004 
 
2:00 PM - 3:15 PM 
 
Imperial E 
 
OTH 
 
English 
 
A Tribute to Fred Keller: How He Affected My Personal and Professional Lives (Tributo a Fred Keller: 
Como Ele Afetou Minha Vida Pessoal e Profissional) 
 
Coordenador/Chair: Sherman Yen (Asian American Anti-Smoking Foundation) 
 
SHERMAN YEN (Asian American Anti-Smoking Foundation) 
 
CAROLINA BORI (Emeritus Professor of Psychology - Universidade de São Paulo) 
 
JOÃO CLAUDIO TODOROV (Universidade Católica de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: For more than half a century, Fred Keller has affected a number of behavior analysts. 
Few of us had the privilege to know him personally either as a colleague, student, and/or professional 
ways.The presentation is a tribute to him. It is hoped that through this presenation, his most unique and 
inspirational personality will shine with us once more.The formats of the presentation will first allow each 
presenter 15 minutes. In addition, during the session, verbal presentations will accompany a slide 
presentation. 
 
#160 Simpósio/Symposium 
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Imperial B 
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Português 
 



Análise de Variáveis Comportamentais em Serviços de Saúde (Analysis of Behavioral Variables in Health 
Services) 
 
Coordenador/Chair: Suely Guimarães (Universidade de Brasília) 
 
Debetedor/Discussant: Antonio Bento Moraes (Unicamp) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: Neste simpósio serão analisadas variáveis comportamentais 
relevantes ao processo saúde-doença, ao bem estar e à qualidade de vida das pessoas à luz da análise 
do comportamento. Três condições serão discutidas, mostrando especificidades de condições diferentes 
e seus mediadores comportamentais. O primeiro tema enfocará uma discussão sobre análise de 
contingência das motivações para paternidade e maternidade entre casais inférteis que, enfrentando as 
conseqüências da frustração, recorrem aos recursos da fertilização assistida. Os procedimentos 
utilizados implicam exames às vezes dolorosos, dentro de um processo incerto e dispendioso. Estudos 
são necessários para elucidar todas as variáveis envolvidas naquele processo e seus efeitos sobre o 
comportamento dos casais quando a fertilização é bem sucedida e quando fracassa. O segundo tema 
discutirá pesquisas sobre o impacto do tratamento da hepatite C (VHC) com interferon alpha e ribavirina 
ou com interferon peguilado com ribavirina. Os efeitos colaterais destes tratamentos incluem sintomas 
orgânicos e psicológicos que podem afetar a qualidade de vida do paciente e favorecer respostas de 
depressão, ideação suicida, transtorno bipolar, transtorno de estresse pós-traumático e fadiga. Serão 
apresentados dados de um estudo conduzido para identificar variáveis que parecem predizer maior risco 
para complicações e variáveis que parecem atuar como protetores entre pacientes tratados com 
interferon alpha. Os achados apontam para o aumento do sofrimento psicológico quando a avaliação 
pré-tratamento é comparada com as avaliações mensais subseqüentes. O acompanhamento destes 
pacientes durante todo o tratamento poderá identificar possíveis preditores de maior número de 
complicações. Além disso, a identificação precoce de problemas permite a prevenção de complicações 
graves, como o suicídio, entre pacientes com sintomas de depressão. Finalmente será discutida a 
análise funcional da escolha alimentar entre grandes obesos, antes e depois de serem submetidos à 
cirurgia bariátrica. A análise funcional da resposta de escolha alimentar de vinte e quatro desses 
pacientes mostra a ansiedade, conflitos familiares, estímulos externos, e dificuldade de controlar a 
compulsão como alguns dos controladores da escolha alimentar inadequada. É discutido o conflito 
aproximação-esquiva quando o reforço positivo imediato é possível, contingente à escolha do alimento 
ou da quantidade inadequada, e a punição por ganhar ou não perder peso como conseqüência dessa 
escolha. Por outro lado, o reforço positivo pela escolha adequada é sempre atrasado por muito tempo e, 
quando obtido, costuma ser insuficiente para manter o custo da resposta. 
 
Análise das Variáveis Envolvidas nos Comportamentos Dos Casais em Procedimentos de Fertilização 
Assistida (Analysis of Variables Involved in the Behaviors of Couples in Assisted Fertilization Procedures) 
 
RICARDO GORAYEB (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP) 
 
Resumo/Abstract: A análise do envolvimento de um casal nos processos de fertilização assistida deveria 
começar, na realidade, nas análises das motivações que homem e mulher têm para se casar e constituir 
família. Todavia, a precariedade de dados confiáveis só nos permite conjeturar sobre as variáveis 
controladoras das motivações do comportamento de casar-se e decidir ter filhos. Interessa, à psicologia 
da saúde, a análise das contingências a partir do momento em que as motivações para paternidade e 
maternidade são frustradas. Sem alternativas naturais, e enfrentando as conseqüências da frustração, os 
casais recorrem aos recursos que os avanços da medicina na área de fertilização assistida lhes 
oferecem. São, desde procedimentos mais simples, como a inseminação artificial, passando por 
procedimentos como a fertilização in vitro, até a injeção introcitoplasmática de espermatozóide no óvulo. 
Estes procedimentos levam o homem e a mulher a passar por exames às vezes dolorosos, dentro de um 
processo ao mesmo tempo incerto e financeiramente dispendioso. Haveria ponderações, por parte do 
casal, das relações custo benefício de envolver-se no processo, ou na escolha entre os tratamentos? 
Com uma alta probabilidade de insucesso, quais são as variáveis envolvidas na decisão de repetir a 
tentativa? Por quantos insucessos sucessivos? Qual a busca que fazem de apoio psicológico neste 
angustiante processo? Que estilos de enfrentamento utilizam? Quais seriam os mais eficientes? Têm 



idéia dos estresses aos quais serão submetidos? E dos efeitos do contato constante com conseqüências 
aversivas sobre seu equilíbrio pessoal e relacionamento familiar? E dos reflexos disto sobre as 
probabilidades de sucesso dos procedimentos aos quais serão submetidos? Conhecem os tipos de 
assistência psicológica que poderiam usufruir, para combater estes danos e assim aumentar a eficiência 
dos procedimentos médicos, elevando os índices de fertilização? Dados também são necessários para 
analisar o que ocorre com o comportamento de um casal depois do sucesso da fertilização. Se a 
motivação inicial é satisfeita, a vida segue seu curso normal, ou não? Porém, nesta fase, é mais 
importante saber que variações comportamentais há quando a fertilização não ocorre e a motivação 
inicial não é satisfeita. Tentar novamente? E depois de várias tentativas mal sucedidas? Desistir? 
Abandonar a motivação inicial e viver com a frustração? Ou pensar em outras soluções, como adoção? 
Estudos são necessários para elucidar todas as variáveis envolvidas no processo e seus efeitos sobre o 
comportamento dos casais. A análise detalhada das variáveis envolvidas no processo deve facilitar o 
planejamento e delineamento destes estudos. 
 
Sintomas Psicológicos em Pacientes Pportadores de Hepatite C Tratados com Interferon Alpha 
(Psychological Symptoms in Patients with Hepatitis C Treated by Interferon Alpha) 
 
MARIA CRISTINA MIYAZAKI (Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto) 
 
Resumo/Abstract: A infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) é uma das principais causas de doenças 
hepáticas no mundo e as complicações pela hepatite C devem aumentar nos próximos anos. O 
tratamento com interferon alpha e ribavirina ou com interferon peguilado com ribavirina pode erradicar o 
vírus em mais que 50% dos pacientes. Efeitos colaterais destes tratamentos, entretanto, têm sido 
relatados em diversos estudos e incluem sintomas orgânicos e psicológicos. Estes efeitos podem afetar 
a qualidade de vida do paciente e, do ponto de vista psicológico, incluem problemas como depressão, 
ideação suicida, transtorno bipolar, transtorno de estresse pós-traumático e fadiga. Este trabalho visa 
discutir pesquisas realizadas na área e apresentar dados parciais de um estudo em andamento em um 
hospital escola do interior de São Paulo. Não existe consenso em relação aos fatores que predizem 
problemas para a ocorrência de sintomas e/ou transtornos mentais em pacientes realizando tratamento 
com interferon alpha. Assim, identificar variáveis que parecem predizer maior risco para complicações, 
bem como variáveis que parecem atuar como fatores protetores, permite delinear estratégias para 
reduzir o sofrimento associado ao tratamento. Com este objetivo, 30 pacientes adultos portadores de 
hepatite C encaminhados para iniciar tratamento com interferon alpha em um hospital escola do interior 
de São Paulo estão sendo avaliados antes, mensalmente durante e após o término do tratamento, que 
dura 24 ou 48 semanas. Dados preliminares do estudo permitem identificar aumento do sofrimento 
psicológico quando a avaliação pré-tratamento é comparada com as avaliações mensais subseqüentes. 
O acompanhamento destes pacientes durante todo o tratamento poderá fornecer importantes dados 
acerca de fatores que parecem predizer maior número de complicações. Além disso, a identificação 
precoce de problemas permite prevenir complicações graves, como o suicídio para pacientes com 
sintomas de depressão. 
 
Controladores da Escolha Alimentar Entre Grandes Obesos Antes e Depois da Cirurgia Redutora de 
Estômago (Eating Choice Controllers Among Obese People Before and After Bariatric Surgery) 
 
SUELY GUIMARAES (Universidade de Brasília) 
 
Resumo/Abstract: Obesidade mórbida é uma doença crônica de proporções epidêmicas, facilitadora do 
surgimento de outras doenças graves como diabetes não insulino-dependente e hipertensão arterial. 
Diferentes procedimentos terapêuticos falham em demonstrar eficácia na manutenção da perda de peso 
a longo prazo. Mesmo pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico podem não perder ou voltar ao peso 
anterior ao tratamento. As dificuldades encontradas devem-se principalmente à etiologia 
multidimensional dessa condição, que envolve fatores genéticos, biológicos, nutricionais, hormonais, 
comportamentais, emocionais, sociais e culturais. A operação limita as porções alimentares, mas não 
trata e nem limita as outras dimensões igualmente relevantes da obesidade. Na maioria das vezes em 
que a operação é bem sucedida, a dificuldade em perder ou manter a perda de peso é devida ao 
comportamento alimentar inadequado do doente. Apesar dos diferentes problemas de saúde, perda da 



qualidade de vida e ameaça real à própria vida, o doente mantém uma resposta alimentar inadequada e 
facilitadora do ganho de peso. Um estudo sobre contingências controladoras da resposta alimentar 
dessa clientela está sendo conduzido junto a doentes com Índice de Massa Corporal maior que 40 e com 
indicação clínica para tratamento cirúrgico no Hospital Universitário de Brasília. A análise funcional da 
resposta de escolha alimentar de vinte e quatro desses pacientes foi realizada (a) em nível operante, 
quando do ingresso do doente no programa, (b) durante o treinamento de respostas incompatíveis com o 
ganho de peso e (c) após a realização do ato cirúrgico (até o momento cinco pacientes operados). Os 
resultados parciais, obtidos por registro diário realizado pelos pacientes e relato verbal em sessões 
semanais, mostram que os principais controladores da escolha inadequada no pré-operatório são a 
ansiedade, conflitos familiares, estímulos externos (disponibilidade do alimento), escassez de recursos 
financeiros, falta de informação e dificuldade de controlar a ingestão compulsiva de determinados 
alimentos. As respostas emocionais encontradas são complexas e ocorrem em função tanto de variáveis 
ambientais, como do conflito aproximação-esquiva resultante do reforçador positivo imediato obtido pela 
escolha do alimento ou da quantidade inadequada, e a punição por ganhar (ou não perder) peso como 
conseqüência da escolha. Por outro lado, o reforço positivo pela escolha adequada do alimento é 
sempre atrasado por muito tempo. Freqüentemente, quando obtido, o reforço positivo é insuficiente para 
manter o custo da resposta porque dificilmente a perda de peso é suficientemente grande para ser 
reforçadora – e o reganho acontece muito facilmente em função de pequenos relapsos na escolha 
alimentar.  
 
 
 
#161 Simpósio/Symposium 
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2:00 PM – 3:15 PM 
 
Paço dos Nobres 3 
 
AUT/DDA 
 
English 
 
 
 
Autism and Applied Behavior Analysis (Autismo e Analise Aplicada do Comportamento) 
 
Coordenador/Chair: William H. Ahearn (The New England Center for Children) 
 
Debetedor/Discussant: Maria Amalia Andery (Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo) 
 
 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: Autism is a developmental disability with onset in infancy. 
The range of impairment and variability in behavioral presentation presents many challenges in 
determining whether autism is one kind of problem, collectively referred to as Autistic Spectrum Disorders 
(ASD), or many different problems that are somewhat related. However, ASDs involve impairment in the 
development of social interaction and communication as well as restricted interests that often manifest as 
repetitive behavior. The application of the principles of behavior analysis has been demonstrated to be an 
effective intervention for autism. The purpose of the current symposium is to review the current state of 
research into ASDs, why ABA is an effective treatment, and how services can be provided to children with 
autism. The first presentation, delivered by the New England Center for Children’s (NECC) Director of 
Research, William H. Ahearn will review empirically sound research on the etiology, prevalence, and 
recent controversies in autism. The second presentation, delivered by NECC Program Director, Richard 
B. Graff, will identify the effective components of ABA as they relate to the treatment of autism. The last 



presentation, delivered by NECC Executive Director, L. Vincent Strully, will review a successful model of 
service delivery to individuals with ASDs. Maria Amalia Andery of Brazil’s Pontificia Universidade Catolica 
de Sao Paulo (PUC-SP) will serve as the discussant for this symposium. 
 
 
 
Current Research in Autism: Etiology, Prevalence and Recent Controversies (A Pesquisa Sobre Autismo: 
Etiologia, Prevalencia e Controversias Atuais) 
 
WILLIAM H. AHEARN (The New England Center for Children) 
 
 
 
Resumo/Abstract: The purpose of this paper is to review the most current scientifically sound research in 
ASDs. This review includes a summary of the advances in genetics and neurobiology that have led to our 
current understanding of the etiology of autism. The best scientific evidence currently indicates that 
autism likely results from genetically determined prenatal alterations in brain development. It has been 
found that the prevalence of autism is increasing but it was likely the case that autism had been severely 
underdiagnosed until recently. Prevalence estimates also range greatly depending on the criteria used for 
assessing the presence of an autism spectrum disorder. Currently, it seems that prevalence may be as 
high as 6 per 1,000, much higher than the earliest estimates of the prevalence of autism (2-4 per 10,000). 
This increase may be due to increased awareness of the disorder by the population at large as well as by 
physicians and other providers of service to children and better diagnostic tools that more accurately 
covers all of the autism spectrum. The paper will then address other recent controversies in autism. The 
“gut theory” of autism will be reviewed and the preponderance of evidence against this theory will be 
discussed. 
 
 
 
Applied Behavior Analysis: Treatment of Choice for AutismAuthors (Analise Aplicada do Comportamento 
Como Tratamento Preferencial Para o Autismo) 
 
RICHARD B. GRAFF (New England Center for Children) 
 
 
 
Resumo/Abstract: Parents of children with autism are frequently confronted with a myriad of treatment 
options. Unfortunately, there is little adequate empirical evidence (e.g., controlled studies using generally 
accepted scientific methodology, published in peer-reviewed journals) to support the use of many popular 
interventions. Over the past 30 years, however, hundreds of published studies have documented the 
effectiveness of applied behavior analysis in improving a wide range of socially significant skills in 
individuals with autism. This presentation will review what we know about using applied behavior analysis 
for autism treatment, what we think we know, and what we still need to learn. An overview will be 
provided of the components of behavior analysis that are likely important for success, including but not 
limited to having services provided by qualified personnel, accurately measuring behaviors repeatedly 
over time, identifying and using reinforcers effectively, using effective prompting strategies to 
systematically teach small units of behavior, basing interventions to decrease challenging behavior on the 
variables hypothesized to maintain those behaviors, and programming for maintenance and 
generalization. The presentation will also review some practical questions that are still unanswered, such 
as what level of treatment intensity is required, and for how long 
 
 
 
Providing Comprehensive Educational Services for Children with Autism Using ABA (Atendimento 
Educacional Para Pessoas Com Autismo Baseado na Analise do Comportamento) 
 



WILLIAM H. AHEARN, L. Vincent Strully, Katherine E. Foster, Myrna E. Libby (The New England Center 
for Children) 
 
 
 
Resumo/Abstract: The New England Center for Children (NECC) is a private non-profit day and 
residential school serving over 225 children with autism between the ages of 18 months and 22 years. 
Founded in 1975, NECC has remained true to its original mission of providing behaviorally-based, 
education and individualized treatment to children with autism. NECC has developed a comprehensive 
educational curriculum with a broad scope and sequence designed to meet the individual needs of 
children at diverse developmental levels and cognitive abilities. Students are evaluated annually with the 
NECC Core Skills Assessment to measure and document progress and identify ongoing educational 
needs and objectives. Computerized data systems allow for daily monitoring of educational progress and 
timely detection of any needed program modifications. In addition, NECC has developed a professional 
development model that combines active clinical supervision, extensive training opportunities, 
participation in advanced degree programs on-site, and attendance at professional conferences to insure 
the expertise of its staff. NECC has a robust applied research program dedicated to producing results that 
are readily translated into active treatment assuring our students receive best-practice educational 
services. 
 
 
 
#162 Palestra de Convidado/Invited Address 
 
14/8/2004 
 
2:00 PM – 3:15 PM 
 
Imperial F 
 
TPC 
 
Português 
 
Eventos Privados e Seleção por Conseqüências (Private Events and Selection by Consequences) 
 
Emmanuel Zagury Tourinho (Universidade Federal do Pará)  
 
Resumo/Abstract: A abordagem de eventos privados tem sido considerada relevante na investigação do 
comportamento humano, especialmente por aqueles que se dedicam a aplicações clínicas da análise do 
comportamento. Apesar de sua importância, os eventos privados têm sido objeto de poucas análises 
conceituais, o que talvez explique algumas controvérsias acerca de seu status causal. O presente 
trabalho argumenta que fenômenos com diferentes graus de complexidade têm sido abordados sob o 
conceito de eventos privados. Sugere-se que esses graus de complexidade podem ser tratados à luz do 
princípio de seleção por conseqüências. De acordo com essa proposta, os fenômenos referidos como 
eventos privados variam ao longo de um continuum de complexidade, definido em termos de 
componentes filogenéticos, ontogenéticos e culturais, e do modo como um componente prevalece sobre 
os demais. Em uma extremidade desse continuum, encontram-se as “emoções básicas”, produtos da 
seleção natural. Na outra extremidade, encontram-se fenômenos complexos, que incluem relações 
verbais, produzidas por contingências culturais. Em algum ponto intermediário do continuum, podem 
localizar-se sentimentos definidos como relações comportamentais produzidas por contingências 
ontogenéticas não verbais. As distinções podem ser úteis para a discussão de componentes de cada 
instância de evento privado e os tipos de intervenção pertinentes. Podem também prover referências 
para o exame de temas controversos como: a) a variabilidade de fenômenos descritos como privados; b) 
as relações entre sentimento e linguagem; c) a variabilidade cultural de emoções e sentimentos; d) as 
diferenças entre emoções e sentimentos; e) o status da fisiologia na definição de emoções e 



sentimentos; e f) as diferenças do privado definido em termos de relações de contingência diretas e 
indiretas.  
 
 
#163 Sessão de Exposições Orais/Paper Session 
 
14/8/2004 
 
2:00 PM - 3:15 PM 
 
Paço dos Nobres 4B 
 
CBM 
 
Português/English 
 
Escessos Comportamentais e Alternativas de Tratameno (Behavioral Excess and Treatment Alternatives) 
 
Coordenador/Chair: Marina S. Merlin (Instituto de Psiquiatria de Campinas) 
 
Where is the OCD when the Obsessions and Compulsions Have Gone? Potential of Habit Reversal 
(Onde Fica o TOC Quando as Obsessões e Compulsões Desaparecem?) 
 
KAROLA DILLENBURGER (The Queen's University, Belfast, Northern Ireland), Michael Keenan 
(University of Ulster) 
 
Resumo/Abstract: Nearly 4 million American men and women from all geographic, ethnic, or economic 
backgrounds are diagnosed with obsessive-compulsive disorder (OCD). “Obsessions are constant, 
intrusive, unwanted thoughts that cause distressing emotions. Compulsions are urges to do something to 
lessen discomfort, usually discomfort that is caused by an obsession” (American Psychiatric 
Association,1999, p.1).While a combination of cognitive behaviour therapy and psycho-pharmaca seems 
successful for 50% to 90% of patients, for intractable cases the typical recommendation is more 
medication or more CBT.In this paper a case study (single-system design) is presented in which a brief 
habit reversal procedure (functional assessment, contingency management, relaxation, self-monitoring, 
and social support) was implemented with a long-term treatment-refractory patient. Maintenance of 
treatment gains indicates the potential of habit reversal procedures for this client group. 
 
O Comportamento Sexual Humano e Suas Variações (Human Sexual Behavior and Its Variations) 
 
VÂNIA SANT'ANA (UEM) 
 
Resumo/Abstract: O universo da sexualidade humana é complexo e diversificado, comportando 
inúmeras possibilidades de manifestação.Tais possibilidades incluem aqueles comportamentos definidos 
e/ou classificados a partir do sexo e idade do(a) parceiro(a) considerado (a) eroticamente atraente, da 
identificação com pessoas do mesmo sexo ou com do sexo oposto, e da asssociação da resposta sexual 
a estímulos provocadores de dor, sofrimento e/ou humilhação. O presente trabalho discutirá os 
comportamentos sexuais classificados como:a) homossexualidade,b)transexualidade,c)pedofilia e 
d)sadomasoquismo,considerando aspectos apresentados em atendimento clínico com sessões 
individuais em consultório particular e em uma clínica escola. 
 
Uma Proposta de Trabalho Interdisciplinar para Transtorno de Ansiedade: Instituto de Psiquiatria de 
Campinas (A Proposal of Interdisciplinary Work for Anxiety Disorders: Instituto de Psiquiatria de 
Campinas) 
 
Mariana de Andrade Graciano Pires, Marina Stahl Merlin, Afrânio de Carvalho Mendes, Valéria B. M. 
Agostinho, Christiane M. A. Fonseca, Mariana Zopi (Instituto de Psiquiatria de Campinas) 



 
Resumo/Abstract: Esta apresentação tem como objetivo a descrição do trabalho interdisciplinar realizado 
pelo programa de transtornos ansiosos do Instituto de Psiquiatria de Campinas. Uma proposta de 
atendimento na qual médicos e psicólogos trabalham efetivamente como equipe atuando no quadro 
clínico do paciente tanto medicando como com psicoterapia na abordagem comportamental. 
 
#164 Sessão de Exposições Orais/Paper Session 
 
14/8/2004 
 
2:00 PM - 3:15 PM 
 
Dom Pedro I/II 
 
DDA/CSE 
 
Português/English 
 
Technologia Comportamental na Modelagem de Comportamentos (Behavioral Technology in Shaping 
Behavior) 
 
Coordenador/Chair: Simone Santos (Universidade Federal de Uberlândia) 
 
O Emprego da Metodologia Experimental no Estudo de Estratégias de Regulação Emocional na Infância 
(The Use of the Experimental Method in the Study of Strategies of Emotional Regulation in Infancy) 
 
SIMONE SANTOS, Renata Lopes, Ederaldo Lopes (Universidade Federal de Uberlândia) 
 
Resumo/Abstract: A habilidade para lidar com as emoções é um aspecto primordial do desenvolvimento 
psicossocial do ser humano nas diferentes etapas da vida. O conjunto de habilidades emocionais que 
compõem nossa capacidade de regulação afetiva se constitui como uma base para as relações do ser 
humano com o próprio “self” e com o outro. As teorias de base comportamental- cognitiva tentam 
elucidar a organização e os fatores envolvidos na regulação afetiva . Um amplo corpo de estudos nos 
diferentes aspectos da cognição e da emoção de crianças, como também pesquisas em áreas 
relacionadas, têm investigado estratégias para lidar com atraso de gratificação, dor, estresse, e 
estratégias para lidar com as emoções em geral. Os resultados obtidos indicam que crianças novas 
podem conceber estratégias que as possibilitam controlar eventos mentais e emocionais, tais como o 
uso de vários tipos de distração. O objetivo deste trabalho é apresentar algumas questões teórico-
metodológicas que possam subsidiar o uso de uma metodologia experimental para se estudar a 
regulação emocional na infância. Na elaboração desta metodologia, a escolha do sujeito (crianças), 
material (histórias que ilustrem o contexto das emoções, medidas de estresse e nível cognitivo) e 
procedimento (formas de apresentação das histórias e perguntas que possibilitem a investigação sobre 
quais estratégias são utilizadas no contexto da história) deve levar em consideração variáveis como : (1) 
a idade (com a maturidade da criança, verifica-se mudança de estratégias verbais, sociais e de evitação 
de certas emoções pelo uso de divertimento ou comportamento reativo, bem como pela aquisição de um 
número maior de estímulos discriminativos verbais que produzam comportamento controlado por regras 
como: "Não pense sobre o fato" e "Pense que ele não é real"); (2) o foco nas qualidades diferenciais das 
emoções no contexto em que ocorrem (um indivíduo ansioso experimenta diferentes graus de sua 
ansiedade em função do tipo de demandas ambientais). O emprego dessa metodologia poderá ser um 
meio para verificar se as estratégias de regulação emocional se baseiam no desenvolvimento 
psicossocial /emocional infantil normal e se o uso de algumas delas poderia indicar comportamentos 
psicopatológicos. 
 
Behavioral Technology for Teaching Matching-to-Sample Skills (Tecnologia Comportamental para 
Ensinar Habilidades de Emparelhamento com o Modelo) 
 



RICHARD W. SERNA (University of Massachusetts Medical School - Shriver Center), Karen L. Mahon 
(Praxis, Inc.), William V. Dube, William J. McIlvane (University of Massachusetts Medical School - Shriver 
Center) 
 
Resumo/Abstract: This paper focuses on research and practice aimed at establishing identity relations 
(same/different judgments) in individuals with mental retardation who are difficult to teach and evaluate. 
The primary task of interest is the identity matching task, in which individuals are asked to select from an 
array of two or more stimuli one that is physically identical to a sample. Past research has indicated that 
individuals with estimated mental ages below four years have difficulty learning the matching task. 
However, methods described in this paper permit one to teach on a population-wide basis, excluding few 
if any participants due to failure to acquire necessary baseline performances. Methodological 
investigations summarized in this paper indicate that one can obtain reliable matching with a variety of 
stimuli in virtually anyone for whom a basal score on the Peabody Picture Vocabulary Test can be 
obtained. This includes matching involving not only familiar, readily namable stimuli, but also two-
dimensional forms of the type commonly used to minimize extra-experimental influences on performance. 
From these methods, a teaching curriculum has been developed, which will be used as an example of the 
broader approach we have taken toward defining a teaching technology: If an initial assessment indicates 
that the performance of interest is not readily exhibited, subsequent teaching efforts may be grouped into 
three general categories. The first is to capitalize on previously acquired repertoires to “jump start” the 
performance of interest. The second is to apply programmed instruction at the level of the task. We begin 
with a simplified version of the target task -- one that is within the student’s current capabilities. The 
student then advances (or backs up if accuracy falters) through a series of systematic task enhancements 
until the desired performance is reached. The third type of approach is an exhaustive assessment of all of 
the behavioral prerequisites for the performance of interest; the principles of programmed instruction are 
applied to establish each prerequisite performance separately if necessary and then to combine them. To 
illustrate the above approach, recent applied data will be presented. 
 
Balancing the Right to Personal Liberties: When Should We Limit the Doughnuts? (Equilibrando o Direto 
às Liberdades Pessoais: Quando Devemos Limitar os Doughnuts?) (CSE) 
 
MURIEL SAUNDERS, Richard Saunders (Institute for Life Span Studies, University of Kansas) 
 
Resumo/Abstract: Balancing the right to personal liberties: When should we limit the doughnuts?In the 
1960s and 1970s, an important advocacy movement occurred on behalf of individuals with intellectual 
disabilities. State operated institutions began downsizing and community residential services became 
commonplace. Advocates spoke out strongly for the need to provide all individuals with choices in the 
daily lives. Diane Bannerman in 1989 spoke at ABA about providing choices in a wonderful talk entitled, 
“Balancing the right to habilitation, with the right to personal liberties: The rights of people with 
developmental disabilities to eat too many doughnuts and take a nap.” The years of eating too many 
doughnuts unfortunately have taken their toll on many persons in the U.S. The authors of this paper have 
teamed up with Physiologists at the University of Kansas Center for Physical Activity and Weight 
Management to study obesity in individuals with intellectual disabilities. Together we conducted an in 
depth study of 30 individuals living in group homes in the Kansas City area. Calorie consumption was 
rigorously measured and mealtime routines were observed between caregivers and residents. Activity 
levels were measured with some participants who agreed to wear accelerometers for several days. 
Caregivers and residents also were asked about opportunities to exercise and choices about foods. Our 
observations prompted us to ask many questions about how choices are provided to these individuals 
and whether we, as professionals can support individuals in a manner that will continue to provide 
choices and also promote well-being. We believe that many of the strategies presently used successfully 
to reduce weight in individuals without disabilities will also be effective with some individuals in our study. 
Some individuals have special problems that will require special weight-loss strategies. We will discuss 
the potential role of behavior analysis in various weight management strategies with people with 
intellectual disabilities. 
 
 
 



#165 Simpósio/Symposium 
 
14/8/2004 
 
2:00 PM - 3:15 PM 
 
Dom João 
 
EAB 
 
Português 
 
Implicações Teóricas, Empíricas e para Clínica do Conceito de Operações Estabelecedoras (Clinical, 
Empirical, and Theoretical Implications of Establishing Operations Concept) 
 
Coordenador/Chair: Rachel da Cunha (Universidade de Brasília) 
 
Debetedor/Discussant: David Alan Eckerman (Universidade de Brasília) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: O objetivo deste simpósio é discutir e analisar as implicações 
teóricas, empíricas e para a atuação clínica do conceito de operações estabelecedoras, conforme a 
formulação proposta por Jack Michael. No contexto teórico, dar-se-á ênfase a importância da distinção 
funcional das variáveis discriminativas e motivacionais dos estímulos antecedentes que compõem as 
contingências de reforçamento/punição. Uma análise comparativa do conceito de variáveis 
potenciadoras, proposta por Israel Goldiamond, será contemplada por ser tratar de um conceito 
motivacional sugerido antes da formulação de Michael sobre operações estabelecedoras. A recente 
sugestão de Laraway, Snycerski, Michael e Poling (2003) de substituição do termo operações 
estabelecedoras por operações de motivação, será abordado por se tratar de um termo mais genérico 
que possibilita definir e classificar as variáveis motivacionais com mais clareza e precisão, considerando 
estudos no campo da farmacologia comportamental e da análise aplicada do comportamento. Um estudo 
empírico com ratos será apresentado, visando demonstrar os efeitos de uma operação estabelecedora 
condicionada transitiva (presença/ausência de som) sobre o comportamento de fucinhar, como o 
primeiro elo comportamental de uma cadeia de duas respostas. Este estudo também busca ampliar os 
dados empíricos com animais, que pouca atenção tem recebido dos pesquisadores. Uma análise das 
implicações do uso do conceito de operações estabelecedoras no contexto clínico contemplará as 
sugestões de Sturmey (1996) de identificar alguns estados emocionais como uma operação 
estabelecedora, por eles afetarem a eficácia dos estímulos que geram esses estados como 
conseqüências eficazes. Uma análise da sugestão de Dougher e Hackbert (2000) sobre os efeitos mais 
duradouros das operações estabelecedoras sobre padrões de comportamentos depressivos. Ainda no 
contexto clínico, será contemplado com uma discussão sobre estímulos verbais (regras) operando como 
variáveis motivacionais, conforme a definição de Michael. 
 
Operações Estabelecedoras: Algumas Implicações Teóricas (Establishing Operations: Some Theoretical 
Implications) 
 
RACHEL DA CUNHA (Universidade de Brasília) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo deste ensaio é sistematizar algumas considerações teóricas do conceito de 
operações estabelecedoras referentes à abordagem motivacional na perspectiva analítico-
comportamental e analisar a relevância desse conceito para o desenvolvimento da análise funcional do 
comportamento. A atenção que os analistas do comportamento têm dedicado ao conceito de operações 
estabelecedoras, como variável motivacional, tem aumentado, consideravelmente, desde a retomada, 
por Jack Michael, no início dos anos 80, do conceito de operações estabelecedoras que foi introduzido 
por Keller e Schoenfeld, nos Princípios de Psicologia e por Millenson, nos Princípios de Análise do 
Comportamento. Keller e Schoenfeld (1950) enfatizaram a importância de que outras variáveis além dos 
três componentes da contingência tríplice exerciam papel importante no controle do comportamento, 



variáveis que eles denominaram de operações estabelecedoras. Michael (1982, 1993, 2000) ao 
recuperar o termo, enfatiza a importância da distinção funcional de variáveis antecedentes que compõem 
a contingência de reforçamento/punição. Nesse aspecto, Michael aborda a distinção funcional das 
variáveis: estímulo discriminativo e operação estabelecedora. Enquanto um estímulo discriminativo tem 
função de evocar (reforçamento) e suprimir (punição) o comportamento; uma operação estabelecedora 
além dessas funções (evocativa e supressiva) exerce dois importantes efeitos sobre os demais 
elementos da contingência, agindo sobre o estímulo discriminativo e sobre a conseqüência. 
Considerando as análises de Keller e Schoenfeld e Michael, o instrumento de análise de contingências 
tríplice requer mais um elemento (operação estabelecedora), tornando-se uma contingência quadrúplice. 
As propostas de Keller e Schoenfeld, Millenson e Michael vêm ampliar o instrumento conceitual que 
Skinner nos legou, possibilitando fazer análises funcionais do comportamento mais precisas e eficazes. 
Michael também apresenta uma taxionomia comportamental, classificando os tipos de operações 
estabelecedoras, que tem sido útil para a formulação teórica do conceito de motivação na Análise do 
Comportamento. Uma análise do conceito das variáveis potenciadoras de Israel Goldiamond será 
também considerada, por se tratar de um conceito motivacional. Na última década cresceu o número de 
pesquisas sobre operações estabelecedoras, com ênfase em aplicação, haja vista duas edições 
especiais dos periódicos - Journal of Applied Behavior Analysis (Vol. 33, No. 4) e Journal of 
Organizational Behavior Management (Vol.21, No. 2). As implicações teóricas, empíricas e aplicadas 
desse conceito têm conduzido discussões sobre a importância desse conceito e o papel das variáveis 
antecedentes, como também, há sugestões de revisão do termo para operações motivadoras, ou seja, 
uma revisão da taxionomia comportamental de Michael (Laraway, Snycerski, Michael e Poling, 2003). 
 
Demonstração Experimental de Operações Estabelecedoras com Ratos: Uma Replicação Sistemática de 
da Cunha (1993) (Empirical Demonstration of the Conditioned Establishing Operations with Rats: A 
Replication of da Cunha (1993)) 
 
LETÍCIA RAVAGNANI, Tereza Maria Sério (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo deste trabalho foi estudar empiricamente variáveis tradicionalmente 
chamadas de motivacionais, que Michael, em 1982, passou a chamar de operações estabelecedoras. O 
presente estudo baseou-se na utilização de um procedimento similar ao conduzido por da Cunha (1993). 
Sete ratos foram utilizados como sujeitos e tiveram seus comportamentos estudados em caixas de 
condicionamento operante. Após o treino preliminar das respostas de focinhar e pressionar a barra, 
quatro fases experimentais foram introduzidas. A primeira fase foi caracterizada pelo estabelecimento da 
operação estabelecedora. Para isto, um estímulo auditivo (som) era apresentado e retirado de acordo 
com um esquema de intervalo variável. Para cinco sujeitos a operação estabelecedora para as respostas 
de focinhar era presença de som e para dois sujeitos era a ausência do som. A presença ou a ausência 
do estímulo auditivo, como uma operação estabelecedora condicionada transitiva, deveria evocar as 
respostas de focinhar em VR 6 e estabelecer o valor reforçador condicionado de um estímulo visual (luz) 
com 5 segundos de duração. Assim, para cinco sujeitos, responder no focinhador em VR 6 na presença 
do som produzia a apresentação de luz e pressionar a barra quando esta estava presente produzia a 
liberação de água. Na ausência do som, as respostas no focinhador produziam a luz, porém pressionar a 
barra na presença desta não produzia água. A segunda fase foi caracterizada pela retirada do reforço 
condicionado (luz) para as respostas de focinhar na tentativa de verificar se estas eram evocadas pela 
suposta operação estabelecedora. Na terceira fase, o reforço condicionado era novamente apresentado. 
Na fase quatro os sujeitos eram colocados na mesma situação experimental apresentada nas fases 
anteriores, porém sem estarem privados do reforço incondicionado. A taxa de respostas foi registrada 
durante todo o processo. Os resultados mostraram que dos cinco sujeitos que tiveram a apresentação do 
som funcionando como operação estabelecedora, para dois pode-se discutir o controle pela suposta 
operação estabelecedora. Os outros três tiveram o seu desempenho controlado pelo som, sendo que 
para um deles a regularidade dos resultados que indicam este controle chama a atenção. Os dados dos 
2 sujeitos que tiveram a ausência do som funcionando como a suposta operação estabelecedora 
demonstrou que a dimensão física do estímulo utilizado parece ter desempenhado um papel crítico para 
o desempenho do controle da operação estabelecedora. 
 
Operações Estabelecedoras e Contexto Clínico (Establishing Operations and Clinical Settings) 



 
GEISON ISIDRO-MARINHO (Centro de Ensino Unificado de Brasília) 
 
Resumo/Abstract: Nos últimos anos o conceito de operação estabelecedora vem sendo incluído como 
um elemento importante para a análise funcional do comportamento em diversos contextos de aplicação, 
especialmente a clínica. Terapeutas analítico-comportamentais vêm analisando o comportamento de 
clientes, considerando as influências da variável motivacional e utilizando-a como elemento-chave para a 
intervenção. Dougher e Hackbert (2000) enfatizam a utilidade da análise das operações estabelecedoras 
em estudos sobre a depressão, considerando que certas contingências ambientais poderiam funcionar 
como operação estabelecedora. Sturmey (1996) considera que estados emocionais também 
funcionariam como operações estabelecedoras, potencializando o valor reforçador (positivo ou negativo) 
dos estímulos geradores daquele estado emocional. Segundo Albuquerque (2001), estímulos verbais 
(regras) também poderiam funcionar como operação estabelecedora, uma vez que esses estímulos 
apresentam múltiplas funções. No contexto clínico, terapeutas analítico-comportamentais exercem pouco 
controle sobre as contingências que afetam o comportamento de clientes fora desse contexto. Os 
terapeutas geralmente promovem intervenções baseadas no comportamento verbal para produzir 
mudanças no controle de estímulos localizados no ambiente natural do cliente. Algumas dessas 
intervenções têm por objetivo alterar a efetividade reforçadora/punidora de contingências ambientais, 
como forma de produzir resultados terapêuticos. Tais como, por exemplo, reduzir comportamentos de 
esquiva diante de situações de exposição ao público, por meio da redução da efetividade punidora de 
críticas e de avaliações negativas de outras pessoas, as quais estão relacionadas à regra de que ‘os 
outros irão me desqualificar.’ Para a redução da efetividade punidora dessas contingências ambientais, o 
terapeuta analítico-comportamental utiliza-se de uma OE. Dessa forma, terapeutas vêm se baseando no 
conceito de OE para analisar e intervir junto ao comportamento de seus clientes, enfatizando a utilidade 
desse conceito para a análise comportamental clínica. 
 
#166 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
14/8/2004 
 
2:00 PM - 3:15 PM 
 
Imperial D 
 
BPH 
 
Português 
 
Contribuições da Neurociência para a Análise do Comportamento (Contributions of Neuroscience to 
Behavior Analysis) 
 
Coordenador/Chair: Fábio Leyser Gonçalves (USP) 
 
LUÍS GUILHERME GOMES CARDIM GUERRA (USP) 
 
FÁBIO LEYSER GONÇALVES (USP) 
 
MARIA TERESA ARAUJO SILVA (USP) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo deste simpósio é analisar as possíveis implicações de dados advindos das 
neurociências para a Análise Experimental do Comportamento e vice-versa. A primeira apresentação 
investiga as implicações da identificação dos processos neuronais e sinápticos correlacionados ao 
condicionamento operante e respondente, especulando sobre a possibilidade de um princípio unificado 
de condicionamento. A segunda apresentação discute como os dados advindos das neurociências 
podem contribuir para uma maior compreensão de fenômenos clínicos, em particular dos transtornos 
depressivos. Por fim, a terceira apresentação analisa dados recentes de pesquisas desenvolvidas em 



áreas de neurociência, procurando esclarecer as possíveis contribuições desses dados para o 
desenvolvimento da Análise Experimental do Comportamento, bem como as contribuições teóricas da 
AEC para a compreensão de fenômenos até então encobertos. 
 
#167 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
14/8/2004 
 
2:00 PM - 3:15 PM 
 
Paço dos Nobres 2 
 
EDC/VRB 
 
English 
 
Headsprout Early Reading: The Proper Use of Formative and Summative Evaluation for Determing the 
Success of Behavioral Programs (Data-Based Presentation) ("Headsprout Early Reading": O Uso 
Adequado de Avaliação Formativa e Somativa para Determinar o Sucesso de Programas 
Comportamentais (Baseado em Dados)) 
 
Coordenador/Chair: Joanne K. Robbins (Morningside Academy) 
 
PAUL THOMAS ANDRONIS (Northern Michigan University) 
 
JANET S. TWYMAN (Headsprout) 
 
GREG STIKELEATHER (Headsprout) 
 
Resumo/Abstract: The panel will discuss the appropriate use of formative and summative evaluation in 
the design and testing of Headsprout Early Reading, an online program for teaching beginning reading. 
Data will be presented from the formative evaluation of the program, and its single subject design, 
followed by by outcome data collected from randomized group designs. The panel will address which 
questions both types of data answer, and the implications for evaluating program effectiveness. 
 
#168 Palestra de Convidado/Invited Address 
 
14/8/2004 
 
2:00 PM – 3:15 PM 
 
Imperial G 
 
TPC 
 
Português 
 
 
 
Momentum Comportamental (Behavioral Momentum) 
 
William V. Dube (Shriver Center, University of Massachusetts Medical School) 
 
 
 
#169 Palestra de Convidado/Invited Address 



 
14/8/2004 
 
2:00 PM - 3:15 PM 
 
Imperial C 
 
EAB 
 
Português 
 
Estudos Sobre o Comportamento de Abelhas (Behavior Studies with Bees) 
 
ISAIAS PESSOTI (FMRP) 
 
 
#170 Sessão de Exposições Orais/Paper Session 
 
14/8/2004 
 
2:00 PM - 3:15 PM 
 
Paço dos Nobres 4A 
 
TPC 
 
English/Português 
 
Relational Frame Theory (Teoria "Relational Frame") 
 
Coordenador/Chair: Ethan White (University of Mexico) 
 
An Evolutionary Perspective on Relational Frame Theory (Uma Perspectiva Evolucionária sobre a 
"Relational Frame Theory") 
 
ETHAN WHITE (University of New Mexico), Michael Dougher (University of New Mexico) 
 
Resumo/Abstract: Relational Frame Theory (RFT) is an ambitious account of language and cognition that 
is conceptually and empirically accessible in ways that other psychological theories of language have not 
been. Consistent with the pre-analytic assumptions of behavior analysis, it could be argued that useful 
information concerning the ultimate (as opposed to proximate) causes of verbal behavior may be found in 
the relatively new field of Evolutionary Psychology. We contend that Relational Frame Theory, the study 
of language, verbal behavior, and cognition is a logical starting point for integrating behavior analysis and 
evolutionary psychology. Evolutionary psychology can benefit from behavior analytic concepts and 
techniques that emphasize the behavior of individuals from a long-term, contextual, and functional 
perspective. Conversely, behavior analysis could benefit from an evolutionary understanding of the 
determinants and effects of behavior in naturally and sexually selected environments.  
 
Em Busca de Minha Mãe Judia: Uma Autobiografia do Auto-controle 
 
In Search of My Jewish Mother: A Self-Management Autobiography 
 
RICHARD W. MALOTT (Western Michigan University) 
 
Resumo/Abstract: Much of the important work, time management, and self-management we do is not 
directly controlled by the natural contingencies. And, it’s not greatly controlled by self-praise. It is 



controlled by escape from aversive conditions (thoughts and feelings) that are a result of our upbringing. 
The Jewish mother and preschool fatalism: These thoughts and feelings were programmed by our 
parents, usually unintentionally. If our parents did not have these aversive thoughts and feelings, they will 
probably not be able to instill them in us. If our parents were hard working, super-reliable, super-
conscientious, proactive, non-procrastinating successes, then probably we will be. If they were not, then 
probably we will not be. Even Jewish mothers need Jewish mothers; so, to have a Jewish mother, you 
need a Jewish grandmother and great grandmother, back and back and back. Subtle Jewish mothers: 
Jewish mothers can be effective by criticizing themselves and others, without directly criticizing you. 
Grade-school fatalism: Even trivial little self-management techniques such as the kitchen timer can stick 
with us for life. Best performance management often puts contingencies on accomplishments, not effort 
product, not process. Jewish-mother goals: Unintentionally, our parents may set unrealistic performance 
standards for us, like working for 50 years before retiring or maintaining a life-long marriage. And they will 
program values in us that we can’t overcome, even though rationally we know they are silly, values like 
be a real man, don’t be neurotic, don’t be a loser, don’t be trailer trash. And Jewish mother surrogates 
can continue setting unrealistic performance standards for us, the rest of our lives, for example, like 
Whaley’s daily 6-mile runs and his daily 3-hour writing session, or Michael’s teaching to the age of 77, or 
books saying you should grow your own food. But even if one parent is an effective Jewish mother, that 
effectiveness can be sabotaged by the other parent, unintentionally or otherwise, so that guilt or a 
performance contract may be enough to get us out of bed early but not enough to keep us on task, once 
we get out of bed. What do you do, if your Jewish mother wasn’t too effective? Use performance-
management contingencies. (Warning: This presentation uses mind-blowing multi-media, bone-shaking 
rock and roll, and careful, synapse-popping analytical reasoning; so it may be hazardous to your sense of 
tranquility; and you can’t depend on your Jewish mother to protect you from this one.) (For more info, go 
to DickMalott.com.) 
 
A Relação Entre a Cultura Ocidental Pós-Moderna e a Experiência de Comportamentos Depressivos 
(The Relationship Between the Post-Modern Ocidental Culture and the Experience of Depressive 
Behaviors) 
 
MICHELE SOUZA (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: Aspectos culturais determinando a experiência de fenômenos subjetivos mais 
predominantemente que os outros níveis de variação e seleção do comportamento têm sido cada vez 
mais abordados na literatura da Análise do Comportamento. O presente estudo pretende sugerir uma 
análise de comportamentos depressivos a partir da relação entre padrões culturais da sociedade 
ocidental pós-moderna e o “adoecimento” de seus membros, considerando tais experiências como uma 
de suas conseqüências. Esta análise será baseada na observação da conformação cultural da 
sociedade ocidental pós-moderna considerando-a, em parte, como fruto da transformação iniciada a 
partir da transição do feudalismo para o capitalismo, propiciando um aumento na complexidade das 
sociedades, exigindo um certo grau de previsibilidade dos comportamentos de seus membros para que 
estas sociedades pudessem sobreviver. Além disso, outro ponto relevante da análise é o 
desenvolvimento do autocontrole, aspecto que possibilitou que as pessoas passassem a observar cada 
vez mais as mudanças que ocorriam com seu próprio organismo permitindo, assim, que se pudesse falar 
em aspectos internos em contraposição a aspectos externos, constituindo um dos pilares da cultura 
internalista pós-moderna. Segundo a Análise do Comportamento, fenômenos subjetivos são formas 
particulares de os indivíduos se relacionarem com parcelas de seus ambientes, o que significa dizer que 
a experiência de tais fenômenos depende do contato com as contingências ambientais. Entretanto, o 
privilégio dado às alterações no aparato anátomo-fisiológico fortalece a idéia que prevalece no senso 
comum, de que sentimentos são causadores ou iniciadores de comportamentos, provocando o que neste 
estudo é denominado de inversão nas relações, no sentido de que os indivíduos esperam antes 
experimentar sentimentos para então se relacionar. Os produtos dessa inversão podem variar entre 
insatisfações com as relações, frustrações, sentimentos de tristeza e comportamentos denominados por 
outros referenciais como “psicopatologias”, tais como depressão, ansiedade, pânico etc. Enfatizando um 
dos efeitos dessa inversão e dos padrões idealizados de experiências subjetivas ditados pela cultura 
ocidental da pós-modernidade, a depressão se constitui como um fenômeno de alta incidência e 
prevalência na população em geral. De um modo geral, pode-se dizer que um aspecto cultural 



relacionado a esse fenômeno é o conceito de saúde psicológica difundido, que abrange garantia de 
recursos financeiros, prazer, relações interpessoais satisfatórias e tranqüilas, ausência de sentimentos e 
pensamentos perturbadores etc. Os padrões de relacionamentos ditados por este padrão cultural, 
privilegiando conseqüências imediatas, podem produzir a médio e longo prazo, conseqüências 
prejudiciais para seus membros.  
 
#171 Simpósio/Symposium 
 
14/8/2004 
 
2:00 PM - 3:15 PM 
 
Dom Alfonso III 
 
CSE 
 
Português 
 
Planejando uma Sociedade Melhor para se Vivir: Práticas Comportamentais para Prevenção da 
Violência (Planning a Better Society In Which to Live: Behavioral Practices for Violence Prevention) 
 
Coordenador/Chair: Mônica Valentim (Universidade do Sagrado Coração - Bauru) 
 
Debetedor/Discussant: Tânia Maria Santana de Rose (UFSCar) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: “Por que o planejamento de uma cultura deve ser deixado 
tanto ao acaso? Não será possível mudar o ambiente social deliberadamente de forma que o produto 
humano esteja mais de acordo com especificações aceitáveis?” A frase de Skinner já completou 50 anos 
de publicação, mas parece traduzir a inquietação que sentimos diante de situações bastante atuais. O 
olhar behaviorista diante de cenas cotidianas de violência não permite acomodação. A premissa de que 
nosso comportamento é produto de contingências ambientais nos impede da possibilidade de explicar a 
delinqüência como produto da maldade intrínseca ao infrator. Se considerássemos - como o senso 
comum o faz - os traços de caráter como responsáveis pelos atos delituosos, talvez não houvesse, 
realmente, muito a ser feito. Se, no entanto, consideramos o comportamento como função de variáveis 
externas, a mudança torna-se possível e necessária. Apesar disso, a atuação de terapeutas 
comportamentais em atividades de prevenção de violência é ainda muito incipiente. Os conhecimentos 
da ciência do comportamento, embora fundamentais no planejamento de uma cultura, são mais 
utilizados na tentativa de remediar o mal causado por práticas ineficientes de controle do que em 
procedimentos de prevenção. A Prof. Ms. Mônica Geraldi Valentim irá fazer uma pequena introdução 
sobre as possibilidades de ampliação da participação de terapeutas comportamentais no planejamento 
social. O Prof. Dr. Almir Del Prette versará sobre práticas que propiciem o desenvolvimento de 
comportamentos alternativos à violência e estabelecimento de contingências apropriadas para a 
aquisição e manutenção destes na infância, através de vivências interpessoais. Será discutida a sua 
aplicabilidade e viabilidade nos ambientes educacionais/comunitários voltados para a promoção do 
desenvolvimento e aprendizagem da criança, e para os ambientes terapêuticos de tratamento dos 
transtornos que incluam comportamentos opositivos, anti-sociais e agressivos. A Prof. Dra. Paula 
Gomide falará sobre a importância da família e das práticas educativas parentais, apresentando um 
modelo de estilo parental constituído por sete práticas educativas, que gerou o Inventário de Estilos 
Parentais (IEP), utilizado para detectar práticas parentais negativas e selecionar intervenções de caráter 
educativo, de treinamento ou terapêutico. Também apresentará pesquisas que revelam a influência das 
práticas parentais no desenvolvimento de comportamentos pró-sociais ou anti-sociais, indicando 
alternativas para o controle de comportamentos de risco. 
 
Violência e Omissão: Como Fica o Behaviorista? (Violence and Omission: What About the Behaviorist?) 
 
MÔNICA GERALDI VALENTIM (Universidade do Sagrado Coração - Bauru) 



 
Resumo/Abstract: A atribuição causal dos comportamentos manifestos a eventos internos poderia 
explicar o comportamento violento como resultado da maldade intrínseca ao infrator. Assumir que um 
assassino matou alguém porque é mau, de alguma forma, nos isenta de responsabilidade sobre 
determinados fatos. A sociedade dá-se por satisfeita quando um delinqüente é devidamente punido, 
sentindo-se mais protegida e segura. Quando nos deparamos com a violência com um olhar 
behaviorista, no entanto, a inquietação é inevitável: entendemos os comportamentos como função de 
variáveis externas. Explicar delitos em termos de traços de caráter já não nos convence, nem nos 
tranqüiliza. Conhecemos os efeitos da punição e sua ineficácia em extinguir os comportamentos 
inadequados. O encarceramento não nos parece mais uma solução, mas sim um atestado da ineficiência 
de nossas práticas de controle social. A despeito disso tudo, a prática comportamental ainda vem sendo 
essencialmente um trabalho de “bombeiros”, que buscam apagar incêndios que já foram iniciados. A 
crescente procura pela prática clínica, longe de ser um motivo de orgulho, deveria ser uma mostra do 
quão pouco tem sido feito em termos de prevenção. As publicações de Skinner estão recheadas de 
propostas de utilização da tecnologia do comportamento no planejamento de uma sociedade melhor 
para se viver. Apesar disso, nossa inserção em programas que visem à diminuição dos problemas 
sociais é muito pequena. Se queremos que o mundo mude, é preciso tentar transformá-lo. Se não 
queremos mais nos deparar com a violência, talvez a ciência do comportamento possa ajudar a criar 
contingências para que essa mudança ocorra. 
 
Estratégia Vivencial com Crianças: Um Recurso para Promover Alternativas À Agressividade e Violência 
(Experiential Strategy with Children: A Resource to Improve Alternatives to Agressiveness and Violence) 
 
ALMIR DEL PRETTE, Zilda Aparecida Pereira Del Prette (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: É axiomático para os analistas de comportamento a proposição de que os repertórios 
comportamentais são modelados por variáveis do ambiente. As variáveis ambientais podem ser 
concebidas, grosso modo, em dois conjuntos: as micro e as macro. Por variáveis macro, entende-se as 
agências de controle tais como a economia, a cultura, a mídia, a educação etc. Por variáveis micro, nos 
referimos aos agentes de controle direto como os pais, professores, a polícia, o colega etc. Estes 
manejam, nas relações interpessoais, as contingências imediatas que podem ampliar ou reduzir as 
condições para a aprendizagem de repertório agressivo de todos e, em particular, da criança. Este 
trabalho discute esses aspectos mostrando que a maneira como organizamos as atividades para as 
crianças, seja na escola ou em casa, criam demandas para comportamentos agressivos que são, então, 
de alguma maneira reforçados. Em nosso entendimento, uma estratégia eficiente de educação é aquela 
que cria demandas para comportamentos alternativos à violência e estabelece contingências 
apropriadas para a aquisição e manutenção destes. O uso de vivências interpessoais seria uma 
metodologia eficaz nessa direção. Discute-se a sua aplicabilidade e viabilidade nos ambientes 
educacionais voltados para a promoção do desenvolvimento e aprendizagem da criança e para os 
ambientes terapêuticos de tratamento dos transtornos que incluam comportamentos opositivos, anti-
sociais e agressivos. Apoio CNPqPALAVRAS-CHAVE: Vivências; Treinamento de Habilidades Sociais; 
Violência; Agressividade; Comportamento pró-social; Desenvolvimento infantil 
 
Estilos Parentais: Possibilidades de Orientação e Treinamento (Parental Styles: Possibilities in 
Orientation and Training) 
 
PAULA GOMIDE (Universidade Federal do Paraná) 
 
Resumo/Abstract: Os Estilos Parentais são o resultado de um conjunto de atitudes parentais, metas, 
modelos parentais e práticas educativas utilizadas pelos pais como estratégias para lidar com problemas 
disciplinares, controle de comportamento e promoção da socialização e valores morais dos filhos. Muitos 
autores (Baumrind, 1966; Maccoby e Martin, 1983, Darling, 2001; Patterson, 1972 e Gomide, 2003) 
realizando pesquisas sobre a influência das práticas parentais no desenvolvimento de comportamentos 
pró-sociais ou anti-sociais selecionam algumas dentre várias práticas educativas para construir seu 
modelo explicativo. Gomide (2003) elaborou um modelo de estilo parental que é constituído por sete 
práticas educativas, sendo duas positivas (monitoria positiva e comportamento moral) e cinco negativas 



(negligência, abuso físico, punição inconsistente, disciplina relaxada e monitoria negativa). Um inventário 
de estilos parentais (IEP) foi elaborado a partir deste modelo teórico. Os resultados da validação do IEP 
mostraram que o instrumento é capaz de identificar famílias de risco e de não risco, em vários níveis. A 
partir desta identificação é possível se selecionar a intervenção comportamental adequada aos níveis de 
risco. Estas intervenções poderão ser de caráter educativo (palestras, leituras, grupos de discussão, 
vídeos educativas com roteiros de estudo); de caráter de treinamento (programas de treinamento em 
grupo para pais com filhos com níveis iniciais de comportamento de risco - adolescentes com problemas 
de conduta na escola, por ex.) e de caráter terapêutico (programas de terapia em grupo para pais com 
filhos com níveis médios e severos de comportamento de risco (adolescentes infratores).  
 
 
 
#172 Simpósio/Symposium 
 
14/8/2004 
 
2:00 PM - 3:15 PM 
 
Dom Alfonso I/II 
 
CSE/DDA 
 
Português 
 
Competência Social, Problemas de Comportamento e Grupos de Risco em Diferentes Contextos de 
Atuação Psicológica Infantil e Adolescente (Risk Groups in Several Psychological Assistance Contexts 
for Children and Adolescents) 
 
Coordenador/Chair: Edwiges Ferreira de Mattos Silvares (Universidade de São Paulo) 
 
Debetedor/Discussant: Maria Aznar Farias (Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: Competência Social é um termo sumário que reflete 
julgamento social sobre a qualidade geral da performance individual em uma determinada situação, 
performance esta que, de uma perspectiva cognitivo-comportamental, supõe habilidades específicas e 
identificáveis que formam a base do comportamento social competente. A ausência dessa forma de 
comportamento no repertório de uma pessoa pode se traduzir em dificuldades interpessoais, motoras ou 
emocionais na vida dela, ou seja, pode se manifestar das mais diversas maneiras, em vários problemas 
de comportamento, vividos pelo incompetente social. Do ponto de vista desenvolvimental, 
reconhecidamente, a ausência dessas habilidades específicas pode colocar a pessoa em condições de 
risco, independentemente do contexto em que essa carência se manifesta. Sejam tais condições 
avaliadas pelo setor da saúde (como por exemplo: risco de AIDS), na comunidade (onde cada vez mais 
o risco de delinqüência se manifesta) ou numa clinica-escola de Psicologia infantil (com crianças 
agressivas e/ou desobedientes) há evidências de risco para o desenvolvimento da pessoa. Um dos 
instrumentos de avaliação psicológica que com muita propriedade põe em evidência o comportamento 
social incompetente, da criança ou adolescente, ao mesmo tempo que indica suas áreas problemáticas 
de funcionamento humano é o CBCL ( Lista de verificação comportamental da criança). Embora esse 
instrumento forneça dados de percepção (dos agentes sociais ou da própria pessoa alvo da avaliação), 
indiretamente fornece elementos de grande significação para intervenção ou prevenção sobre o 
comportamento incompetente. Esse instrumento (na forma dos pais e nas outras correlatas a ela) consta 
de duas partes (uma que quantifica a competência social e a outra que quantifica os distúrbios de 
comportamento). Também o TRF ( forma dos professores) e o YSR ( forma auto aplicável) permitem 
avaliar esses mesmos aspectos do funcionamento interpessoal levando em conta respectivamente a 
percepção dos professores ou do próprio respondente.O exame das relações entre esses três conceitos: 
competência social, problemas de comportamento e grupos de risco-em diferentes contextos de atuação 
psicológica (hospital, comunidade e clinica-escola), pela apresentação de estudos em que os mesmos 



instrumentos de avaliação foram utilizados, pode fazer surgir similaridades e diferenças relativas aos 
riscos e aos conceitos alvo da atenção. Nessa medida, o presente simpósio pretende contribuir para 
construção do conhecimento da disciplina psicológica, especialmente da Psicologia Clinica Preventiva 
que ainda em nossos dias tem sido negligenciada. Esse estado de coisas deve ser modificado 
especialmente se considerarmos que a literatura psicológica tem mostrado uma alta correlação entre 
relações sociais negativas durante infância e adolescência e delinqüência e psicopatologia no adulto, o 
que tem se constituído numa preocupação social crescente. Assim, serão discutidos três 
trabalhos:1)Problemas de comportamento em crianças de diferentes grupos de risco, um estudo 
realizado no contexto hospitalar que busca mostrar as características comportamentais, emocionais e 
cognitivas de diferentes grupos de risco;2) Grupo cognitivo-comportamental com crianças com déficits 
em habilidades sociais e acadêmicas, um trabalho desenvolvido na sucursal de uma clínica-escola de 
Psicologia de S.Paulo voltado avaliar uma intervenção clínica ampliada levada a efeito no sentido de 
alterar dificuldades acadêmicas e de interação social das crianças, problemas esses que as colocam em 
risco de rejeição pelos pares, ponto esse também examinado pelo trabalho; 3) Treinamento em 
professores de adolescentes de risco estudo que como o próprio nome indica é voltado para análise de 
um treinamento de professores voltado para melhorar o clima da classe de adolescentes com problemas 
diversos em virtude dos quais correm risco de ingresso em grupos desviantes. Nos três trabalhos, a 
serem apresentados, o instrumento principal de mensuração da competência social e dos distúrbios de 
comportamento são correlatos, o que possibilitará a desejável articulação entre os estudos apresentados 
e a comparação dos três conceitos fundamentais em diferentes contextos . Apoio CNPq & FAPESP 
 
Grupo Cognitivo-Comportamental com Crianças com Déficits em Habilidades Sociais e Académicas 
(Cognitive-Behavioral Group for Children with Deficits in Social and Academic Habilities) 
 
MARCIA HELENA DA SILVA MELO, Edwiges Silvares (Universidade de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: Grande parte da literatura aponta que interações negativas com os pais, pares, 
professores e outros estão associados com problemas como a delinqüência, e fracasso escolar, ambos 
se constituem em um dos principais motivos do encaminhamento de crianças para atendimento 
psicológico. Há tempos a equipe de pesquisa das autoras vem desenvolvendo vários estudos, todos com 
o objetivo de encontrar formas alternativas de auxílio às crianças socialmente desprivilegiadas. Neste 
trabalho, optamos por executar um Programa ampliado de atendimento na comunidade, envolvendo 
pais, professores e pares de crianças que apresentavam dificuldades acadêmicas e déficits em suas 
relações. Estas se referem tanto aos comportamentos externalizantes como aos comportamentos 
internalizantes. A intervenção foi realizada em uma escola pública de periferia. Participaram 26 
responsáveis pelas crianças, 07 professoras e 26 crianças da segunda série, estas pertencentes a dois 
grupos: a) 13 ao grupo de atendimento psicológico e b) 13 ao grupo de validação social - crianças 
indicadas pelas professoras como aquelas que dispensariam atendimento psicológico. As percepções 
dos pais e professores sobre o comportamento infantil foram mensuradas através do CBCL e do TRF, 
respectivamente e de categorias sociométricas que refletem o julgamento dos pares das crianças 
indicadas, em três momentos: antes, após a intervenção e no follow-up. Os escores médios obtidos pelo 
CBCL das crianças que receberam tratamento indicaram mudanças estatisticamente significativas 
(p<0,05) após a intervenção, em todas as escalas que compõem o instrumento, se mantendo no follow-
up. Contrariamente a estes resultados, os escores médios apresentados pelo grupo de validação não 
indicaram mudanças estatisticamente significativas nas avaliações logo após a intervenção e no follow-
up. Os escores médios do TRF das crianças do grupo experimental revelam que não houve mudanças 
significativas, exceto para o Desempenho Acadêmico (p=0,040), após o tratamento. Esta alteração 
positiva se manteve no follow-up (p=0,005). No Grupo de Validação as alterações foram mais 
abrangentes visto que a significância estatística foi encontrada nas escalas Internalizantes (p=0,002) e 
externalizantes (p=0,008) ao final da intervenção. Tais diferenças se mantiveram no follow-up nas 
escalas internalizantes e mudanças significativas foram encontradas no Desempenho Acadêmico do 
Grupo (p=0,005). A comparação dos índices de aceitação e rejeição obtidos na primeira e segunda 
avaliação sociométrica revelou mudanças clinicamente significativas na percepção dos pares, sobretudo 
no grupo experimental. Anteriormente à intervenção o grupo de atendimento era predominantemente 
rejeitado (38,4%), sendo visível a evolução das classificações neste grupo, uma vez que somente 1/5 
das crianças com status inicial de rejeição manteve este enquadramento após a intervenção clínica. No 



follow-up, este número subiu para três (27%), embora a quantidade de crianças rejeitada ainda continue 
menor que na linha de base. De uma maneira geral, pode-se dizer que as crianças que participaram do 
programa de intervenção revelaram um aumento considerável da competência social chegando seu 
desempenho ao nível do grupo de validação social, atingindo assim o objetivo do estudo. A maior 
contribuição que este estudo fornece consiste na proposta de ir além dos limites impostos pela atuação 
clínica tradicional, promovendo o envolvimento efetivo da Escola que necessita assumir sua função no 
desenvolvimento infantil. CAPESPalavras-chave: competência social, comunidade,problemas de 
comportamento. 
 
Problemas de Comportamento em Crianças de Diferentes Grupos de Risco (Behavioral Problems in 
Children from Several Group Risks) 
 
MARCIA REGINA MARCONDES PEDROMONICO, Marcia Regina Fumagalli Marteleto, Tereza Helena 
Schoen Ferreira (Universidade Federal de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: Na perspectiva teórica da psicopatologia do desenvolvimento a compreensão do 
desenvolvimento humano pode ser melhor entendida a partir da continuo entre a normalidade e o desvio 
das relações adaptativas entre o indivíduo e seus contextos. Tal perspectiva adota para o estudo do 
desenvolvimento do ciclo vital, o conceito que determinados comportamentos podem ser adaptativos em 
um período e não num outro, o mesmo ocorrendo com relação às conseqüências de determinados 
comportamentos empregados para a adaptação atual em longo prazo. Assim, estudos transversais e 
longitudinais envolvendo crianças expostas a condições de risco biológico e ambiental ou mesmo grupos 
de crianças consideradas de baixo risco devem ser realizados objetivando a identificação dos efeitos 
destes no desenvolvimento mental atual e em longo prazo. Risco deve ser entendido como um conceito 
estatístico, ou seja, dados referentes ao grupo em estudo que apresenta maior probabilidade de 
apresentar desvio em uma ou mais áreas do desenvolvimento. Para atender o objetivo de identificar os 
efeitos de determinada condição no desenvolvimento, entendemos como fundamental a utilização de 
instrumentos com validade e confiabilidade psicométrica. O CBCL (Achenbach, 1991), destinado a 
triagem da competência social e problemas de comportamento na infância e adolescência, atende ao 
rigor estabelecido pela psicometria. Empregado em várias culturas diferentes, o CBCL possui dados de 
pré-validação brasileira e tem sido o instrumento utilizado na rotina do Setor de Desenvolvimento do 
Comportamento da Criança e do Adolescente (UNIFESP) identificando crianças com perfil clínico. 
Apresentar-se-á os resultados das pesquisas realizadas com crianças com SIDA, Autismo, Problemas de 
Linguagem e adolescentes com diferentes queixas de comportamento. Vale lembrar que seguindo os 
preceitos de pesquisa, os diferentes grupos de risco são estudados em comparação com crianças sem a 
exposição ao risco em questão, homogeneizadas pelo sexo e idade. A utilização do grupo controle visa 
diminuir os erros de medição com o material empregado permitindo aceitar ou refutar hipóteses 
envolvidas numa dada pesquisa. Exemplo disto foi o trabalho desenvolvido com crianças com SIDA 
(Pedromônico et al, 2000) cuja hipótese secundária era problemas de comportamento diferentes entre 
filhos de mães soropositivas com SIDA e sem SIDA. Pudemos observar que o grupo de filhos de mães 
soropositivas tinha mais problemas de comportamento que o grupo de crianças cujas mães não tinham 
doenças graves e crônicas. Porém, não se confirmou a hipótese de diferença quanto a problemas de 
comportamento quanto ao fato de o grupo de crianças filhas de mães soropositivas ter ou não SIDA. 
Vale aqui ressaltar que temos procurado entender dentro de nossas pesquisas os mecanismos de 
proteção para o desenvolvimento da criança em risco, discutindo o conceito de resiliência. Acreditamos 
que o suporte oferecido pelos profissionais de saúde inseridos nos diferentes programas de assistência a 
criança com dificuldades se constituam em uma fonte de sustentação e proteção ao esclarecer as 
dúvidas e gerando novas esperanças para os pais delas. Palavras Chave: CBCL, psicopatologia 
desenvolvimental, problemas de comportamento 
 
Treinamento em Professores de Adolescentes de Risco (Training for Teachers of Adolescents in Risk) 
 
DALVA ALVES SILVA, Edwiges Ferreira de Mattos Silvares, Maria Aznar Farias (Universidade de São 
Paulo) 
 



Resumo/Abstract: Estudos mostram que a questão das interações sociais é um tema importante a ser 
considerado pela escola. Ressaltam que as escolas são ambientes ideais para o ensino de uma conduta 
social de qualidade. O professor encontra no ambiente escolar um campo fértil, não só para o ensino-
aprendizagem de habilidades acadêmicas, mas também um espaço de interação mútua que o possibilita 
levar o seu aluno a crescer, respeitar-se e respeitar os outros. A percepção dos professores sobre os 
comportamentos dos alunos afeta a interação entre eles, auxilia a distinguir quem precisa de 
encaminhamento clínico e quem não precisa. Comportamentos inadequados contribuem para a 
desordem no ambiente da sala de aula e criam um clima desfavorável para que a aprendizagem 
aconteça. Assim o trabalho com professores visando prevenir o ingresso dos jovens em grupos 
desviantes é uma necessidade. As dificuldades de aprendizagem e os problemas de comportamento 
estão associados e, na maioria dos casos, retroalimentam-se, sendo causa e afeito simultaneamente, 
prejudicando a aprendizagem e a socialização. Este estudo foi realizado em uma escola pública estadual 
da zona sul de São Paulo. Participaram 8 professores de 5a a 8a série do Ensino Fundamental e seus 
alunos (n=119). Os professores foram distribuídos em dois grupos - um de treinamento (n=4), e um de 
controle (n=4). O grupo de treinamento participou da aplicação do Módulo I: Melhorar o Clima da Classe, 
do Programa de Educação Social e Afetiva . Os professores de ambos os grupos preencheram os 
inventários TRF e seus alunos preencheram o YSR, antes e depois da intervenção. As respostas dadas 
por professores e alunos aos inventários TRF e YSR, respectivamente, e agrupadas em três principais 
escalas, a saber: internalização (DI), externalização (DE) e de funcionamento global (DT), permitiram 
situar os comportamentos em duas faixas: Clínica e Não Clínica. Para avaliar se houve melhorias no 
clima da classe foram analisadas as alterações na percepção dos professores sobre o comportamento 
de seus alunos e destes sobre si mesmos, com base nos dados do TRF e YSR, antes e depois da 
intervenção e a opinião dos professores sobre a participação no programa. Os resultados relativos à 
satisfação dos professores sobre o efeito da aplicação do Módulo I foram positivos. A análise 
comparativa da concordância da percepção dos professores sobre os alunos e destes sobre si mesmos, 
em relação às categorias Clínicos e Não Clínicos das três escalas (DI, DE e DT), depois da aplicação do 
programa, foi a seguinte: diminuição na discordância em relação aos alunos considerados Clínicos e Não 
Clínicos e um aumento da concordância dos considerados Não Clínicos, com exceção para a 5a série, 
na escala DI, que apresentou um aumento na discordância para Não Clínicos na percepção do Professor 
e dos alunos e diminuição da concordância para Não Clínicos na percepção de ambos. Esses dados são 
discutidos à luz discriminação entre comportamentos de internalização (de difícil acessibilidade) e os de 
externalização (de fácil acessibilidade). Os resultados também fornecem pistas para concluir que os 
objetivos do programa foram benéficos, embora o pequeno número de professores (n=6 no final do 
estudo) prejudique essa conclusão.  
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O Ensino da Análise Experimental e Análise Funcional na Graduação: Variáveis Independentes 
 
Teaching Undergraduates Experimental Analysis and Functional Analysis: Independent  
 
Variables 
 
Coordenador/Chair: Angélica Capelari (Universidade de São Paulo e Universidade Metodista) 
 
ANGÉLICA CAPELARI (Universidade de São Paulo e Universidade Metodista de São Paulo) 



 
ELIANA HAMASAKI (Universidade de São Paulo) 
 
CRISTINA FONSECA (Universidade de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: A presente discussão tem por objetivo analisar variáveis que influenciam o currículo e 
o ensino das disciplinas que envolvam Análise Experimental do Comportamento (AEC) e/ou Análise 
Funcional do Comportamento. Sabe-se que essas disciplinas, ministradas com diferentes nomes em 
diversas universidades, muitas vezes não fazem parte das preferidas dos alunos. Poderíamos dizer que 
as variáveis que determinam o valor reforçador ou o valor punidor das aulas de AEC e de Análise 
Funcional dependem, em parte, da história de vida do professor que ministra a disciplina (formação 
desde a graduação que inclui o treino docente em monitorias, e na pós-graduação) e, em parte, da 
cultura da instituição na qual este docente leciona, ou seja, a história ontogenética deste professor e sua 
história cultural. Algumas dessas variáveis seriam: momento no qual a disciplina é oferecida; texto 
utilizado para orientar o aprendizado; informações prévias do aluno sobre o assunto; maneira de 
ministrar as aulas; formas de avaliação utilizada; didática do professor; etc. Para realizar tal discussão 
apresentaremos os planos de ensino de duas Universidades particulares do grande ABC de São Paulo e 
analisaremos as variáveis independentes que podem influenciar a qualidade das aulas ministradas e o 
desempenho dos professores. Acreditamos que se, por um lado, o oferecimento da disciplina de AEC, no 
primeiro ano do curso pode dificultar a aprendizagem, em função do aluno ainda estar passando por 
adaptações na universidade, por outro lado, o oferecimento da disciplina em outros anos pode também 
ser dificultoso por conta de preconceitos existentes e disseminados em relação a essas disciplinas. Ao 
mesmo tempo, o oferecimento no início do curso pode diminuir a probabilidade de tais preconceitos, 
apesar de dificultar o entendimento. Além disso, em relação especificamente ao professor, quanto maior 
for o preparo deste, por exemplo, em monitorias e estágios e quanto mais expuser seu modo de ensinar, 
maior será a probabilidade de sucesso na sua profissão. 
 
#174 Mesa Redonda/Panel Discussion 
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Português 
 
O Brinquedo na Análise do Comportamento (The Toy in Behavior Analysis) 
 
Coordenador/Chair: Andréa Sternadt (Pucpr) 
 
CLAUDIA HIROKOKOBAYASHI (Pucpr) 
 
GISELE DOS SANTOS (Pucpr) 
 
ISABEL FOCHESATO (Pucpr) 
 
Resumo/Abstract: Qual seria a função do brinquedo na infância? Como a tecnologia do brinquedo 
interfere na aprendizagem social? O celular pode ser caracterizado um brinquedo? Estas questões serão 
abordadas sob o enfoque comportamental. Inicialmente, o brincar será considerado um instrumento de 
avaliação e intervenção clínica. Através do brinquedo, a criança expressa sua história de reforçamento e 
punição, repetindo, por vezes, padrões de comportamento adquiridos e mantidos no ambiente familiar 
e/ou escolar. Assim, a criança pode oferecer dicas (SDs) de comportamentos encobertos sem 
necessariamente usar a linguagem verbal, a qual nem sempre encontra-se desenvolvida em crianças 



com pouca idade. A partir de um relato sobre a vivência do brincar no ambiente hospitalar será discutida 
a função sócio-cultural do brinquedo. Em seguida, serão relatados os dados iniciais de uma pesquisa em 
andamento que busca identificar o uso da tecnologia no comportamento de brincar de crianças de 7 a 10 
anos de idade da cidade de Curitiba. Dentre os resultados, serão abordados: o uso do computador, 
televisão e videogame no brincar das crianças; atividades mais realizadas, quando as crianças não 
encontram-se na escola; com quem e com qual freqüência realizam essas atividades, assim como um 
pequeno levantamento sobre o nível de conhecimento do cotidiano da criança, por parte da mãe ou 
responsável. Para tanto estão sendo entrevistadas 40 mães/responsáveis e um de seus filhos, de ambos 
os gêneros, das classes baixa e média-alta. Através de um roteiro pré-estabelecido as mães/ 
responsáveis e as crianças, estão sendo entrevistadas separadamente. Discussões sobre os dados 
serão elaboradas dentro da perspectiva da Behaviorista Radical, tendo como focos principais: a 
importância do brincar no desenvolvimento infantil e o papel dos pais/responsáveis na utilização 
adequada, ou não, do brinquedo como instrumento socializador da criança. Ao final, serão relatados 
resultados de um estudo exploratório, no qual foram entrevistas 263 sujeitos com idade superior a 12 
anos, de ambos os sexos, residentes na cidade de Curitiba.. Através de questionários fechados, buscou-
se realizar um levantamento sobre o uso do aparelho celular nessa população.(funções do celular no 
cotidiano das pessoas; diferenciação das necessidades de uso do celular para diferentes faixas etárias, 
identificação das mudanças nas relações interpessoais em função do uso desse aparelho). Resultados 
apontam diferenças em relação à forma de uso do aparelho celular. Os resultados serão discutidos, 
tendo como foco de análise o impacto das práticas de marketing e a influência cultural, na necessidade 
de uso desse aparelho, para a população juvenil. 
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Operantes Verbais: A Análise Funcional do Comportamento Verbal (Verbal Operants: The Functional 
Analysis of Verbal Behavior) 
 
Coordenador/Chair: Sônia Neves (Universidade Católica de Goiás) 
 
Motivational Function and Verbal Relations (Função Motivacional e Relações Verbais) 
 
MARIA-SONSOLES VALDIVIA-SALAS, Michael Dougher (University of New Mexico), Carmen Luciano-
Soriano (University of Almeria, Spain), Francisco Cabello-Luque (University of La Rioja, Spain) 
 
Resumo/Abstract: Motivation has been mostly defined as an Establishing Operations (Michael, 1982), 
that is, as an operation that alters the value of a certain consequence as well as the probability of 
occurrence of the particular behavior related with such consequence. On the other hand, from the 
functional-contextual approach to verbal events, motivation is described as a function that, like others, 
can be altered by verbal means (Hayes et als, 1998; Dougher & Hackbert, 2000). Taking both paradigms, 
the present research is proposed to address the experimental study of the control by an establishing 
stimulus, that is, the change in the probability of a particular behavior as a result of the alteration of the 
value of the consequence related with such behavior. Adult subjects participated. The rate of responding 
related with two particular consequences was measured before and after pairing each consequence with 
a stimulus with aversive and reinforcing functions (respectively) directly acquired (B1 and B2). Afterward, 
another two consequences were paired with stimuli in equivalence with B1 and B2 (C1 and C2), and the 
rate of responding related with both consequences was measured. With such an experimental sequence 



the change in the behavior could be attributed to an alteration in the value of the relevant consequences, 
that is, and establishing stimuli effect could be surely thought of. 
 
Interdependência Entre Aquisição e Produção de Mandos, Tatos e Intraverbais (Interdependence 
Between Aquisition and Production of Mands, Tacts and Intraverbals) 
 
Lorena Simonassi (Universidade Católica de Goiás), SÔNIA NEVES (Universidade Católica de Goiás), 
Viviane Figueredo (Universidade Católica de Goiás), Cristiane Alves (Universidade Católica de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: Este estudo teve como objetivos (1) observar qual operante (tato, mando ou 
Intraverbal) é mais facilmente adquirido e, (2) se uma resposta treinada sob condições de mando ocorre 
sob condições de tato e intraverbal, se uma resposta treinada sob condições de tato ocorre sob 
condições de mando e intraverbal e, se uma resposta treinada sob condições de intraverbal ocorre sob 
condições de mando e tato. O experimento foi realizado com seis crianças normais de três anos e meio e 
quatro anos e meio onde inicialmente realizou-se uma sessão de linha de base para testar o operante 
ecóico e três sessões subsequentes de linha de base para cada um dos operantes (tato, mando e 
intraverbal). Em seguida, aplicou-se os treinos em cada sujeito com cada um dos três operantes 
utilizando três estímulos específicos com cada um deles. Quando necessários foram aplicados treinos 
com dicas, esmaecimento, reforço tangível, além de outros treinos especiais. Quando o sujeito atingia o 
critério, realizava-se testes para cada um dos operantes treinados e para os operantes não treinados 
com aqueles estímulos. Os resultados mostraram que os operantes em que os sujeitos precisaram de 
menos tentativas para atingir o critério foi o intraverbal e o tato. O estudo também mostrou que há uma 
interdependência maior entre mandos e tatos; em seguida, uma interdependência um pouco menor entre 
tatos e mandos e entre mandos e intraverbais e; foram encontradas relações de interdependência bem 
escassas entre intraverbais e tatos ou mandos e, entre tatos e intraverbais. 
 
Eventos Privados e Resolução de Problemas: Considerações Metodológicas Sobre o Uso de 
Verbalizações (Private Events and Problem Solving: Methological Discussion about Oral Verbalization) 
 
Melania Moroz, Denize Rosana Rubano, Adriana Lourenço Lopes, Alessandra Argolo Maurutto, Ketney 
Bocchi, Helia-Marcos Utida-Lucci (PUCSP) 
 
Resumo/Abstract: O tratamento behaviorista radical sobre os eventos privados tem sido alvo de 
discussão pela comunidade behaviorista radical, especialmente na última década. Tendo como foco a 
interpretação de Skinner sobre os eventos privados, a comunidade behaviorista produziu, conforme 
apontado pela literatura, mais frequentemente trabalhos teóricos do que empíricos, muito embora 
defenda a necessidade de buscar alternativas metodológicas para o seu estudo. O próprio Skinner, 
embora admita a ocorrência de elos encobertos em eventos comportamentais complexos, como é o caso 
da resolução de problemas, não indica como torná-los públicos. A busca de alternativas metodológicas 
é, pois, fundamental uma vez que, em diferentes fenômenos, eventos privados estão envolvidos. 
Quaisquer que sejam, as alternativas de publicização de elos encobertos têm se apoiado 
fundamentalmente no comportamento verbal dos sujeitos (falado ou escrito), que precisa ser 
categorizado para ser interpretado. O presente trabalho apresenta uma proposta de categorização de 
verbalizações que leva em conta as funções diretiva, expressiva e informativa da linguagem, explicitando 
as decisões metodológicas para sua elaboração; expõe os resultados de sua aplicação em verbalizações 
ocorridas durante resolução de problemas em grupo, destacando o tipo de conhecimento que o uso de 
tal categorização permite obter, e sugere possíveis alternativas para sua aplicação em estudos futuros.  
 
#176 Palestra de Convidado/Invited Address 
 
14/8/2004 
 
2:00 PM - 3:15 PM 
 
Paço dos Nobres 1A 
 



CBM 
 
Português 
 
Eventos de Vida Estressantes e a Gênese da Doença Mental: Implicações Clínicas (Stressful Life Events 
and the Genesis of Mental Affections: Clinical Implications) 
Maria das Graças de Oliveira (USP) 
 
Resumo/Abstract: Inúmeros estudos vêem demonstrando a associação entre eventos de vida 
estressantes e o desencadeamento de doença mental. Dentre os diversos diagnósticos estudados, os 
transtornos afetivos e de ansiedade parecem mostrar uma associação maior com os eventos 
estressantes. 
 
Os resultados apontam para a possibilidade de que o estresse tenha um papel formativo na gênese 
destes transtornos e não apenas desencadeador. 
 
No entanto, a população geral também está exposta aos eventos estressantes e a maioria das pessoas 
não chega a adoecer. 
 
As hipóteses explicativas propostas fazem menção a predisposição biológica e a vulnerabilidade de 
personalidade nas pessoas que adoecem. 
 
Estes estudos apontam para a possibilidade de aplicabilidade de intervenções clínicas que possam 
aumentar a resiliência e desenvolver habilidades específicas que possam favorecer a adaptação do 
indivíduo a situações de estresse. 
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O Quarto Estado: Uma Proposta de Skinner para o Mundo Contemporâneo (The Fourth State: A 
Proposal from Skinner for the Contemporary World)  
 
Maria Martha Hübner (USP) 
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Educação Efetiva: A Proposta da Análise do Comportamento (Effective Education: The Behavior Analysis 
Proposal) 
 
Coordenador/Chair: Adélia Maria Santos Teixeira (UFMG) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: Há décadas, os mais brilhantes cientistas, educadores e 
críticos vêm registrando o fracasso do sistema educacional nos mais diversos paises. Embora a maior 
concentração das publicações de referência estejam nos paises desenvolvidos, constata-se que nem 
eles escapam aos questionamentos. Muitas soluções vêm sendo propostas com o objetivo de tornar a 
educação mais eficiente. Grandes investimentos têm sido alocados visando o acesso à educação, as 
condições físicas das escolas, a formação dos professores, a atualização de currículos, a modernização 
de materiais pedagógicos, a valorização pecuniária dos educadores. Tudo isso não tem produzido os 
resultados visados. Já se reconhece a necessidade de uma abordagem científica da relação 
ensino/aprendizagem. Muitas experiências têm sido desenvolvidas e muitas proposições teóricas têm 
sido investigadas e sugeridas. No entanto, esse esforço está longe do que se pretende com ele. Este 
simpósio pretende aprofundar a discussão sobre educação efetiva, focalizando-a como um direito de 
todos, com o objetivo de convocar os analistas do comportamento para ingressarem e participarem 
ativamente da busca de alternativas efetivas que possibilitem ,de fato, tornar a educação mais eficiente.  
 
Educação Efetiva: Condicionantes (Effective Education: Conditionality) 
 
Maria regina Barbosa Assunção (UNICENTRO Newton Paiva) 
 
 
 
Resumo/Abstract: O conhecimento acumulado no campo de aprendizagem pela Análise Experimental do 
comportamento permitiu a projeção de uma tecnologia de ensino através da qual podia-se planejar o 
ambiente de ensino de modo a produzir resultados previsíveis.Conhecida como instrução programada, 
sistema de ensino personalizado, curso programado individualizado, programação de contingências de 
ensino ou contingências programadas de ensino, esta tecnologia , além de inovar as relações do 
processo ensino/aprendizagem, sugere a possibilidade de uma verdadeira revolução educacional. 
Nesta apresentação, pretende-se identificar e discutir alguns condicionantes da nova concepção de 
ensino/ educação subjacente à tecnologia vislumbrada, avaliando as possibilidades de sua 
implementação nos meios educativos.O ambiente físico, a organização dos programas de ensino, o 
material instrucional, o sistema de medida e avaliação do ensino, a relação professor/ aluno, a sala de 
aula, a relação temporal ensino/aprendizagem, as atividades de ensino. a formação docente, a 
distribuição e/ou organizaçãop dos alunos (individual/grupal), constituem alguns dos condicionantes a 
serem abordados. 
 
 
 
Educação Efetiva: Direito de Todos (Effective Education: Everyone’s Right) 
 
Sandra Maria de Castro Bernardes (PUCMG) 
 
 
 
Resumo/Abstract: O século XX foi marcado por uma concepção de aprendizagem cujos desempenhos 
se distribuíam numa curva de Gauss (curva normal). Com essa expectativa, projetava-se um padrão de 
educação no qual uma pequena parte dos educandos ocupariam as margens esquerda e direita da curva 
e a grande maioria se concentraria em torno de um desempenho médio do grupo.Estabelecia-se, 
portanto, a mediocridade como alvo a ser atingido nos processos envolvidos no ensino e na 
aprendizagem. A partir dos anos 50, o fracasso da educação começou a ser bastante debatido e este 
questionamento continua atravessando os tempos atuais. Uma proposta de ensino/educação baseada 
em padrões de excelência para todos foi formulda - ensino programado. No entanto, por diversas razões, 



essa formulação não encontrou seu lugar nas escolas. Nesta apresentação, pretende-se discutir as 
possibilidades e desafios de uma concepção de ensino/educação cujos desempenhos se distribuam 
numa curva em J (jota), ou seja, todos os educandos poderão concentrar-se nos padrões máximos de 
excelência dos cursos propostos. Além de apoiar-se em fundamentos científicos, essa concepção 
responde a uma questão de cidadania ao reconhecer a educação efetiva como direito básico de todos os 
estudantes. 
 
 
 
Educação Efetiva: Formação do Professor (Effective Education: Teacher Formation)  
 
Sérgio Dias Cirino (UFMG) 
 
 
 
Resumo/Abstract: No movimento de proposição e aperfeiçoamento da filosofia do Behaviorismo radical 
Burrhus Frederic Skinner propôs uma nova disciplina – a Análise do Comportamento – e se aventurou, a 
partir deste referencial, na reflexão sobre os mais diversos assuntos humanos. Assim, religião, cultura, 
economia educação e outros tantos assuntos tiveram lugar nos seus escritos. No campo da educação 
Skinner fez contribuições significativas como, por exemplo, em seu livro Tecnologia de ensino, publicado 
originalmente em Inglês em 1968 e publicado no Brasil em português em 1972. É interessante observar 
que, apear do intervalo de apenas 4 anos entre a publicação original e a versão brasileira – o que 
poderia indicar um especial interesse pelo tema da Educação numa perspectiva behaviorista – não se 
produziu muito na área da educação na perspectiva comportamental nas décadas seguintes no Brasil. 
Questões importantes como, por exemplo, o analfabetismo e a formação de professores, ficaram fora 
das principais discussões behavioristas feitas nos congressos brasileiros e nas publicações da área. 
Segundo dados recentes do IBGE 13,6% da população brasileira ainda é analfabeta e o que os analistas 
do comportamento tem a dizer sobre isso? Será que realmente as propostas behavioristas feitas por 
Skinner no campo da Educação podem contribuir para a mudança de tal quadro? Se a resposta for 
sim, há que se perguntar: como? Em que medida? O ano de 2004 é muito propício para reflexões sobre 
Skinner e seu legado. O objetivo do presente trabalho é abordar o tema da Educação discutindo 
possíveis contribuições da Análise do Comportamento, principalmente, para a formação de professores a 
alfabetização e o letramento. 
 
 
#179 Palestra de Convidado/Invited Address 
 
14/8/2004 
 
3:45 PM - 5:00 PM 
 
Imperial D, E, F, J 
 
English 
 
The Triad Model of Education and Instructional Engineering (O Tríplice Modelo de Educação e 
Engenharia Instrucional) 
ERNEST VARGAS (B. F. Skinner Foundation) 
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Imperial CD  
 
TPC 
 
Português 
 
Emoção e Gastroenterologia (Emotion and Gastroenterology) 
 
Vanise Dalla Vecchia D'Assunção 
 
 
 
 
#180 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
13/8/2004 
 
2:00 PM - 3:15 PM 
 
Paço dos Nobres 4A 
CBM 
Português  
 
 
Pesquisas em Psicologia Clinica (Clinical Psychology Research) 
Coordenador/Chair: Yara Kuperstein Ingberman (Universidade Federal do Paraná) 
 
CAMILA LINHARES DE ASSIS (Universidade Federal do Paraná) 
ANA BEATRIZ PEDRIALI GUIMARÃES (Universidade Federal do Paraná) 
JOSIANE FARIA KNAUT (UFPR/UNICENP) 
 
 
Resumo/Abstract: Apresentação de tres trabalhos de pesquisa em clínica. O primeiro abrangendo o 
estudo de meninos aditos enfocando os esquemas de reforçamento vigentes na aquisição e na 
manutenção do quadro. O segundo trata de meninas atidas e procura descrever as suas caracterísiticas 
uma vez que esta clientela é muito menor e mais difícil de alcançar que a dos meninos. O terceiro 
trabalho descreve um conjunto de estratégias para atendiomento de encoprese em ambulatório de 
hospital geral com crianças com mais de um ano de tratamento em abulatório de pediatria sem 
resultados. 
 
 
#181 Sessão de Exposições Orais/Paper Session 
 
14/8/2004 
 
3:45 PM - 5:00 PM 
 
Paço dos Nobres 4B 
 
CSE 
 
Português 
 
Análise Comportamental na Comunidade (Behavior Analysis in the Community) 
 



Coordenador/Chair: Guiliano Garbi (Consultor Organizacional) 
 
Networking: Experimentalmente Tecendo uma Rede de Contatos Profissionais e Pessoais (Networking: 
Experimentally Constructing a Social Net for Professional and Personnal Purposes) 
 
GIULIANO GARBI (Consultor Organizacional) 
 
Resumo/Abstract: Networking é o termo usado pela Administração para denominar a rede de relações 
sociais das pessoas, especialmente no que se refere aos contatos profissionais.Muito tem-se falado 
sobre a importância do Networking para o sucesso profissional. Muitas dicas tem sido dadas por 
consultores, muitos sistemas tem sido criados, baseando-se em experiências pessoais e interpretação 
do mercado. No entanto, pouca pesquisa experimental foi feita sobre o tema, especialmente no Brasil. 
Será apresentado um projeto de Networking experimental, onde comportamentos são instalados e 
mantidos com o objetivo de aumento de potencial de uso da rede de contatos com fins profissionais e 
pessoais. Os dados que serão apresentados baseiam-se em pesquisa em andamento, realizada durante 
atendimentos em ambiente de consultório com o objetivo exclusivo de gerenciar a rede de relações 
pessoais dos sujeitos, aumentando os contatos com outras pessoas (freqüência), mantendo os contatos 
existentes e medindo as oportunidades que surgem deste programa.Esta palestra está sendo dirigida 
aos profissionais autônomos (através da discussão de técnicas de gerenciamento de rede e os 
resultados esperados) e para pesquisadores de fatores culturais ou relações sociais. 
 
Análise Aplicada do Comportamento na Comunidade: Uma Chamada para Disseminação de Ações 
Sociais (Applied Behavior Analysis in the Community: A Call to the Dissemination of Social Actions) 
 
ANGELA DUARTE (Universidade Católica de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: A apresentação discorre sobre o crescente aumento na violência e insegurança social 
no Brasil, ressalta o poder da Análise Aplicada do Comportamento em provocar mudanças no indivíduo, 
na família e na comunidade, enfatizando a necessidade de maior disseminação de ações sociais. A 
narrativa será ilustrada com resultados de estudo realizado no Brasil na prevenção à violência com 
importante redução na frequência de agressões físicas e verbais em crianças em situação de risco 
atendidas pela Academia da Paz, projeto social da Rede pela Paz - OSCIP. 
 
Implicações Éticas da Análise do Comportamento Aplicada Ao Estudo do Comportamento do 
Consumidor (Ethical Implications of Behavior Analysis Applied to the Study of Consumer Behavior) 
 
TIAGO ALFREDO DA SILVA FERREIRA, Ana Barbara Vieira Sinay Neves, Sidnei Barbosa de Lira 
(Faculdade Ruy Barbosa) 
 
Resumo/Abstract: Conquanto a Análise do Comportamento esteja gradativamente opondo-se a 
hegemonia das explicaçõescognitivas para o comportamento do consumidor, querseja na realização de 
pesquisas empíricas, quer sejana produção teórica - examinada a partir dos estudosde Foxall - a 
urgência da apresentação de dadospráticos parece não estar sendo um contexto fértilpara a 
apresentação de reflexões éticas. Argumenta-senesse estudo que a ética, entendida enquanto 
reflexãosobre a moral, a ser investigada na Análise doComportamento aplicada ao Estudo do 
Comportamento doConsumidor exige uma conceituação que se desvincule doreferencial do Propósito 
defendido por teoriasinternalistas como a de Luria. O conceito de Propósitorepousa, habitualmente, na 
noção de sujeitoautodeterminado e, como tal, submete-se as críticas fundamentais do pragmatismo 
skinneriano,principalmente em textos de defesa da sobrevivência dacultura. Para a construção de uma 
fundamentação éticaque não destoe do pragmatismo do Estudo doComportamento do Consumidor, 
utiliza-se, nesse estudo,a ética do Behaviorismo Radical enquanto análise doplanejamento das culturas. 
Esta investigação consistefundamentalmente na retomada dos conceitos principaisda defesa ética 
skinneriana como filosofia moral,enfatizando o bem da cultura e os mecanismos pelo quala cultura de 
consumo pode construir um planejamentoambiental respeitando a ética como mantenedora do bemda 
cultura. Como resultados, a divisão de poder, comoentendida por Skinner - produção de contracontrole - 
epor Foucault - o saber enquanto poder - parece ser aprincipal forma de produção de contingências 



éticas nocontexto em questão - ética situacional proposta porBadiou. É realizada uma discussão em 
torno daviabilidade de tal projeto em conjunto com o Código deDefesa do Consumidor. A Equidade, 
enquanto princípionorteador de um comportamento ético, é discutida comorelação indissolúvel com a 
autonomia - que na produçãoskinneriana está ligada a função do comportamentoverbal como 
conhecimento das contingências em que osujeito está inserido - e única via políticaresponsável por uma 
estrutura social estável. 
 
#181a Palestra de Convidado/Invited Address 
 
14/8/2004 
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Imperial B 
 
CBM 
 
Português 
 
Terapia Comportamental Cognitiva para o Transtorno Bipolar (Cognitive Behavior Therapy for Bipolar 
Disorder) 
 
Francisco Lotufo Neto (IPq-USP) 
 
 
 
Resumo/Abstract (Português): Transtorno crônico com importante componente biológico e hereditário, 
tratado farmacologicamente com estabilizadores do humor, principalmente lítio, ácido valpróico, 
carbamazepina, lamotrigina, topiramato e gabapentina, e, em muitas circunstâncias, com neurolépticos, 
benzodiazepínicos e antidepressivos. 
 
O prognóstico é bom para cerca de 60% dos portadores, e sofrível ou ruim para os demais, 
principalmente os cicladores rápidos, os que não cooperam tomando os remédios e os que não 
respondem à farmacoterapia. Não tratado tem grande mortalidade. 
 
O tratamento é barato e seguro, mas outro fator de pior evolução é a dificuldade para ter acesso a 
tratamento adequado. A não disponibilidade de profissionais treinados, falta dos medicamentos na rede, 
a dificuldade para fazer o exame de sangue dosando lítio, o difícil acesso aos profissionais de saúde em 
momentos de crise, tornam este transtorno a principal causa de internação psiquiátrica no Estado de São 
Paulo. Isto é triste, pois boa porcentagem delas poderia ser evitada.  
 
O transtorno sofre influência do estresse, do estilo de vida da pessoa, da personalidade, de 
comorbidades, do ambiente familiar e da aderência ao mesmo. Além disso, as fases de mania e 
depressão são um estigma, e deixam o portador desmotivado e desmoralizado. A repercussão da 
doença e suas conseqüências sociais, psicológicas e econômicas deixam seqüelas que tomam muita 
energia dos portadores e familiares para serem sanadas.  
 
Por todos estes motivos há papel importante para as abordagens psicoterápicas. As mais estudadas e 
com evidências de contribuir para uma melhor evolução são: a Terapia Comportamental Cognitiva e a 
Terapia Interpessoal. Técnicas como psicoeducação, orientações sobre estilo de vida e seu ritmo, 
orientação familiar, manejo do estresse, solução de problemas, treino de habilidades sociais, treino de 
comunicação, monitoração dos sintomas através de diários, discriminação dos sinais iniciais de uma fase 
para permitir intervenção precoce, modificação de pensamentos automáticos negativos, distorções 
cognitivas, regras e crenças disfuncionais permitem melhor aderência ao tratamento, recursos para lidar 
com as dificuldades da vida e melhor qualidade desta.  
 



Resumo/Abstract (English): Chronic disease with important biological features and hereditary factors, with 
established pharmacological treatment using mood stabilizers, as lithium, divalproex, carbamazepine, 
lamotrigine, topiramate, gabapentine, and often neuroleptics, benzodiazepines and antidepressants.  
 
Prognosis is good for 60% of the patients, and not so good for the rapid cycling, those who do not comply 
with medication, and those for whom pharmacotherapy does not work. If not treated mortality rates are 
high. 
 
Treatment is cheap, safe but among us it is difficult to find well trained physicians, drugs and exams at 
the health centers, or to find mental health professionals in time of crisis. This disorder is the main 
avoidable cause of inpatient treatment in the state of São Paulo, Brazil.  
 
Although biology is important, stress, life style and rhythm, personality, co morbidity, family, and treatment 
compliance are also important factors. Stigma can be a consequence, and manic and depressive phases 
can leave the patient demoralized. Social, psychological and financial burdens can take important tool 
over the life of the person and families. 
 
For this all, psychotherapy has an important role in the treatment. The best studied and tested are 
Cognitive Behavior Therapy and Interpersonal Therapy. Techniques as psycho education, social rhythm 
therapy, family education and therapy, problem solving, stress management, assertive and social skills 
training, work with dysfunctional thoughts, rules and distorted beliefs can improve compliance, better 
skills to deal with life problems, and better quality of life.  
 
 
#182 Sessão de Exposições Orais/Paper Session 
 
14/8/2004 
 
3:45 PM - 5:00 PM 
 
Paço dos Nobres 1B 
 
TPC 
 
Português 
 
Tópicos Compotamentais em Psicologia Clinica (Behavioral Topics in Clinical Psychology) 
 
Coordenador/Chair: Nazaré Costa (Universidade Federal do Maranhão) 
 
As Perspectivas Evolucionista e Analítico-Comportamental Sobre o Ciúmee Possíveis Implicações para a 
Prática Clínica (The Evolutionist and Behavioral Analytic Perspectives About Jealousy and Possible 
Implications in Clinical Practice) 
 
NAZARÉ COSTA (Universidade Federal do Maranhão) 
 
Resumo/Abstract: Quem tem medo do “monstro dos olhos verdes”? Este “monstro”, como é conhecido o 
ciúme, tem sido interpretado tanto como uma emoção negativa, como adaptativa. Aqueles que defendem 
que o ciúme é uma emoção negativa, provavelmente se pautam em dois aspectos: 1) nos sentimentos 
associados ao mesmo, dentre eles, ressentimento, tristeza e raiva e 2) nas diversas conseqüências 
prejudiciais ligadas a ele, como, por exemplo, agressões físicas e verbais, baixa auto-estima e até 
mesmo assassinatos. Visto por uma perspectiva evolucionista, o ciúme é compreendido como uma 
resposta adaptativa cuja função seria preservar uma relação diante da ameaça real de traição sexual. E 
a Análise do Comportamento? Como se posicionaria diante do ciúme? Estaria de acordo com a 
concepção de que é uma emoção negativa ou adaptativa? Partindo de um referencial analítico-
comportamental, pode-se concordar com ambas as concepções, uma vez que todo comportamento é 



adaptado ao seu contexto, possuindo um valor de sobrevivência para o indivíduo; por outro lado, mesmo 
sendo, sempre, todo comportamento, um fenômeno adaptativo, ele também pode ser prejudicial ao 
indivíduo e/ou às pessoas com as quais estabelece relações, logo, pode constituir-se em um 
comportamento-problema. Relacionando tais questões teóricas à prática clínica, alguns aspectos se 
mostram importantes. Se sentir ciúme pode ser um comportamento-problema, então deve ser alvo de 
intervenção. Mas quando é necessário intervir? Concordando com os teóricos que consideram o ciúme 
como uma emoção essencialmente negativa, a resposta será sempre; concordando-se com os 
evolucionistas que o ciúme moderado sinaliza compromisso e pode estar ligado ao amor de longo prazo, 
a resposta será quando estiver ausente ou presente em excesso. Já para um terapeuta analítico-
comportamental, a resposta agora não parece tão simples, afinal nem sempre a presença ou a ausência 
de ciúme constitui-se em problema, merecendo considerar outras variáveis, sobretudo a cultura que 
tende a conceber o ciúme como sinal de amor. Diante do exposto, o presente trabalho visa abordar o 
ciúme com base nas propostas teóricas evolucionista e comportamentalista, partindo da suposição de 
que tal discussão se mostra relevante no contexto terapêutico, uma vez que o tema do ciúme é 
freqüentemente trazido por clientes que se queixam de dificuldades em seus relacionamentos afetivos. 
 
A Revolução Cognitiva em Psicologia: Fato ou Ficção (The Cognitive Revolution in Psychology: Fact or 
Fiction?) 
 
EDERALDO JOSÉ LOPES (Universidade Federal de Uberlândia), João Teixeira (Universidade Federal 
de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: O uso da expressão “Revolução Cognitiva” é sobejamente conhecido na história da 
psicologia contemporânea. Esse movimento surgiu há aproximadamente 50 anos, dando origem ao que 
se convencionou chamar de psicologia cognitiva moderna ou processamento humano de informação, 
uma corrente de pensamento cujo objetivo foi retomar as questões da representação mental, embasadas 
por dados obtidos via método experimental. A psicologia cognitiva emergiu num momento historicamente 
marcado por dois eventos fundamentais: (1) um suposto “fracasso” do behaviorismo em lidar com as 
questões mentais; (2) mudanças nas concepções de ciência anunciadas por filósofos como Popper e 
Kuhn. Assim, a partir das noções de falseamento, paradigma e revolução científica, bem como de outras 
visões epistemológicas mais atuais, nosso objetivo é fazer uma análise crítica da revolução cognitiva, 
analisando os seguintes aspectos: (1) Até que ponto a metafísica de fundo da psicologia cognitiva é 
diferente da metafísica de fundo do behaviorismo? (2) Até que ponto a teoria cognitiva falseou o 
behaviorismo? (3) Até que ponto é sustentável a noção de revolução científica (cognitiva) em psicologia? 
Como algumas conclusões, pode-se dizer que não há diferenças significativas na metafísica de fundo da 
psicologia cognitiva e do behaviorismo; ambos fazem da experimentação seu método por excelência e 
carecem de validade ecológica; não há evidências de que o behaviorismo entrou “num mar de 
anomalias”. Finalmente, numa análise mais pormenorizada da “revolução cognitiva” feita por O’Donohue, 
Ferguson e Naugle (The Behavior Analyst, 26, 2003), pode-se argumentar que essa “revolução” foi mais 
um movimento sociológico do que propriamente uma “revolução kuhniana”. Assim, à questão “teria 
havido uma “revolução cognitiva” na psicologia, a exemplo do que ocorreu nas ciências físicas?”, os 
autores argumentam que a revolução cognitiva é melhor caracterizada como um fenômeno sócio-
retórico.(Pesquisa Subvencionada pelo CNPq) 
 
Questões Culturais na Determinação do Comportamento Sexual Humano (Culture Issues as Determining 
Human Sexual Behavior) 
 
ALINE MENEZES (UFPA) 
 
Resumo/Abstract: A sociedade pós-moderna configurou-se através de uma série de modificações da 
estrutura social, onde as relações de dependência entre os indivíduos tornaram-se menos aparentes. 
Considerando a existência de múltiplas alternativas de realização, característica da pós-modernidade, e 
a conseqüente ampliação do repertório comportamental, pretende-se discutir a supervalorização de 
noções de independência e autonomia no contexto do comportamento sexual. Assim, destaca-se o 
confronto entre o que é permitido e o que é proibido, bem como de que forma são estabelecidas as 
normas e os padrões que definem a conduta considerada “apropriada”. Na atual “sociedade do 



espetáculo”, onde apenas aquilo que se destaca perante os demais é valorizado socialmente, 
comportamentos que fujam das regras estabelecidas passam a ser incentivados e a obtenção de formas 
de prazer cada vez mais intensas passa a ser prática comum. À prática sexual “desviante” nomeia-se 
“perversão” ou “parafilia” - ou seja, práticas sexuais repetitivas, distintas da relação genital, que resultam 
em sofrimento para o próprio indivíduo e/ou para outrem. Uma característica importante das parafilias é 
que o indivíduo sente-se incapaz de obter prazer de outra forma, adotando um responder estereotipado. 
Contudo, a própria classificação do que seria ou não considerado uma parafilia mudou ao longo da 
história e é, ainda hoje, diferente em contextos culturais distintos. Tendo em vista o atual aumento da 
incidência da conduta parafílica, faz-se necessário procurar responder alguns questionamentos: 1) Que 
fatores ontogenéticos podem afetar a emissão de padrões comportamentais classificados como 
parafílicos? 2) De que forma a sociedade ocidental pós-moderna pode estar contribuindo para o 
alastramento deste tipo de conduta sexual? Na tentativa de responder o primeiro questionamento, 
procurou-se elencar uma série de fatores e processos de aprendizagem (estabelecimento de auto-regras 
específicas; ausência de reforçadores; déficit de habilidades sociais; experiências iniciais aversivas; 
modelação). A análise destes pontos possibilita compreender de que forma podem se inter-relacionar na 
etiologia e manutenção da conduta parafílica. Quanto ao segundo questionamento, levantou-se alguns 
aspectos relativos ao papel exercido pela mídia; à função da “sociedade do espetáculo”; ao papel da 
competitividade. Esta forma de analisar e compreender o comportamento sexual humano a partir de sua 
contextualização histórica e cultural rompe com as posturas tradicionais e leva a modos distintos de 
intervenção. Propõe-se, portanto, a retirada da ênfase na topografia da resposta e a discriminação do 
controle vigente em cada situação específica. 
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Transtorno de Pânico: Explorando Alternativas Para Vencer o Medo (Panic Disorder: Exploring 
Alternatives to Overcoming the Fear) 
 
Tito Paes de Barros Neto (IPq-USP) 
 
 
 
Resumo/Abstract (Português): Nesta palestra, os principais aspectos relacionados ao transtorno de 
pânico e suas complicações, como a agorafobia, serão abordados. Uma explanação acerca dos 
sintomas será feita e a seguir serão apresentadas algumas formas de tratamento. Sabe-se que alguns 
medicamentos têm se mostrado muito eficazes no combate aos ataques de pânico. Entretanto, pouca 
ação parecem ter na complicação mais comum do transtorno de pânico: a agorafobia. A pessoa, então, 
apesar de ficar livre dos ataques de pânico, não consegue mais sair de casa sozinha; ou tem a sua vida 
bastante limitada pelo medo. O tratamento baseado em técnicas de exposição - enfrentamento 
sistemático dos medos - passa a ser, neste momento, uma importante ferramenta no tratamento deste 
transtorno. Através de alguns procedimentos que serão abordados neste encontro, o portador de 
transtorno de pânico e/ou agorafobia vai poder enfrentar os seus medos e, conseqüentemente, sentir-se 
melhor. 
 
 



 
Resumo/Abstract (English): This lecture aims to discuss the main aspects related to panic disorder and its 
complications, like agoraphobia. Explanations about the symptoms will be delivered followed by some 
treatment options. It’s known that some medications against panic attacks have proved to be very 
effective. However they seem to act rather poorly against the commonest complication to panic disorder: 
agoraphobia. Despite being rid of panic attacks, one is no longer able to leave home on his own or may 
have his life very limited by fear. The treatment based on exposure techniques – systematic facing of 
fears – becomes then a very important tool for treating this disorder. Through some procedures discussed 
in the lecture, panic disorder and/or agoraphobia carriers will be able to face their fears and consequently 
feel better. 
 
 
#183 Simpósio/Symposium 
 
14/8/2004 
 
3:45 PM - 5:00 PM 
 
Paço dos Nobres 2 
 
EAB 
 
English 
 
Developmental Issues in Analogical Reasoning (Data-Based Presentation) (Questões de 
Desenvolvimento no Raciocício Analógico (Baseado em Dados)) 
 
Coordenador/Chair: Ian T. Stewart (National University of Ireland, Galway) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: Behaviour analytic research over the last number of years 
has conceptualized analogy as the relating of derived relations to derived relations. This symposium 
presents an overview of the work that has beencarried out in this respect. The first paper presents 
equivalence-equivalence based models of analogy that have captured some of the core features of 
analogy. The second and third papers examine some relatively recent work on analogical relating in 
children, and argue, based on findings from this research, that behaviour analysis has now provided a 
clear empirical definition of analogical reasoning, in the absence of a similarly clear definition from 
cognitive psychology. 
 
Developing the Functional Analytic Model of Analogy (Desenvolvendo o Modelo Analítico-Funcional de 
Analogia) 
 
IAN T. STEWART (National University of Ireland, Galway), Dermot Barnes-Holmes (National University of 
Ireland, Maynooth) 
 
Resumo/Abstract: Behaviour analysts have conceptualized analogical language as respondingin 
accordance with derived relations between derived relations. A 1997study provided the first empirical 
model in accordance with thistheoretical perspective. This model has since been extended in order 
toincorporate further important aspects of analogy. A study in 2001provided a demonstration of 
equivalence-equivalence responding based onthe abstraction of common formal properties. A 2002 study 
demonstratedbehaviour change via a derived relations-based model of analogy.Finally, a more recent 
study provided a derived relations-based model ofanalogy characterized by the generativity of everyday 
analogicallanguage by employing a novel protocol known as the RelationalEvaluation Procedure. 
 
Derived Relations and Analogical Reasoning in Children and Adults (Relações Derivadas e Raciocínio 
Analógico em Crianças e Adultos) 
 



DERMOT BARNES-HOLMES (National University of Ireland, Maynooth), Ian T. Stewart (National 
University of Ireland, Galway), Paul M. Smeets (Leiden University) 
 
Resumo/Abstract: Behavioural psychologists have argued that analogical reasoning involves the relating 
of relational frames. Consider the following question based on the classic proportion scheme (A : B :: C : 
?); "apple is to orange as dog is to; (i) sheep, or (ii) book?". If "apple" and "orange" participate in an 
equivalence frame in the context "fruit," and "dog" and "sheep" participate in an equivalence frame in the 
context "animals" then we would expect a person to pick "sheep" as the correct answer. In effect, the 
response would be in accordance with the equivalence frame between two already established separate 
equivalence frames. The current paper reviews an on going program of research focused on this effect 
with children and adults as participants. 
 
An Empirical Investigation of Analogical Reasoning in Children (Uma Investigação Empírica do 
Raciocínio Analógico em Crianças) 
 
AOIFE CAREY, Louise A. McHugh, Yvonne Barnes-Holmes, Dermot Barnes-Holmes (National University 
of Ireland, Maynooth), Paul M. Smeets (Leiden University) 
 
Resumo/Abstract: Many studies have investigated the analogical reasoning skills of children from a 
traditional cognitive perspective. Although the literature suggests some controversy with regard to the age 
at which analogy first emerges in childhood, one of the most notable studies in this area by Goswami and 
Brown (1990) argued that analogy is evident by age four. These authors also argued that the analogical 
performances of children from that age group are not merely examples of thematic matching. In recent 
years, behavioural psychologists, particularly those interested in Relational Frame Theory, have offered a 
behavioural interpretation of analogy in terms of equivalence-equivalence relations. The current study 
attempted to replicate the work of Goswami and Brown and combine features of the procedures 
employed by RFT researchers. The results of the study have important implications for both cognitive and 
behavioural interpretations of the development of analogical reasoning.  
 
#183a Palestra de Convidado/Invited Address 
 
14/8/2004 
 
3:45 PM - 5:00 PM 
 
Imperial H 
 
TPC 
 
Português 
 
Paixão, Amor, Droga e Síndrome de Encantamento (Passion, Love, Drug Abuse and Enchantment 
Syndrome) 
JOSÉ ANTÔNIO ZAGO (Instituto Bairral de Psiquiatria – Itapira – SP) 
 
Resumo/Abstract (Português): A síndrome de encantamento é caracterizada pela co-ocorrência de 
comportamentos resistentes à mudança de vida na dependência de droga. Esses comportamentos são: 
uma condição de escravo da droga, do opressor hospedado no oprimido e de relacionamento de afeição 
e de respeito por quem trafica a droga, à semelhança do que acontece na síndrome de Estocolmo. O 
encantamento é a consciência adormecida ou anestesiada. 
 
Do ponto de vista neurofisiológico, na síndrome de encantamento as regiões mais primitivas do cérebro 
embotam o córtex.. Drogas de abuso afetam o sistema de reforço na região mesolímbica, ativado pela 
dopamina. 
 



Craving resulta da alteração de níveis de dopamina e serotonina. Há dependentes de cocaína crack, por 
exemplo, que superam o craving consumindo um alimento doce, provavelmente porque isso aumenta o 
nível de serotonina. 
 
A paixão ou o amor romântico estimula partes da mesma química cerebral das drogas de abuso. Assim, 
o conceito de síndrome de encantamento pode ser ampliado para o amor dependente ou a paixão, 
porque apresenta sintomas semelhantes à dependência de drogas: craving, obsessão, compulsão, 
distorção da realidade, diminuição do autocontrole, abstinência, recaída, entre outros. 
 
 
 
Resumo/Abstract (English): The enchantment syndrome is characterized by the co-ocorrence of resistant 
behaviors to life changes in drug dependence. These behaviors are: a condition as a slave to the drug, 
the oppressor hosted in the oppresed and relationship of affection and respect for those who are drug 
dealers, similar to what happens in the Stockholm syndrome. The enchantment is the sleeping 
consciousness. 
 
The neurophysiological viewpoint, in the enchantment syndrome, the cortex is governed by subcortical 
brain regions. Drugs of abuse affect in the brain the mesolimbic reward system, activated by dopamine. 
 
Craving results of the alteration of levels of dopamnie and serotonin. Craving in cocaine crack 
dependents, for example, probably maybe outmoded, because this it elevats levels of serotonin. 
 
The passion or the romantic love stimulates parts of the same pathway with the same chemical of the 
drugs of abuse. 
 
Then the enchantment syndrome also maybe applied to the passion or love dependence because it 
presents same symptoms that the drug: craving, obsession, compulsion, distorcion of reality, loss of self-
control, withdrawal, relapse and others. 
 
 
#184 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
14/8/2004 
 
3:45 PM - 5:00 PM 
 
Dom Alfonso III 
 
CBM/EAB 
 
Português 
 
Emoções e Sentimentos: Objeto de Trabalho em Análise Comportamental (Emotions and Feelings: 
Object’s Work in Behavior Analysis) 
 
Coordenador/Chair: Marilza Mestre (Utp-fepar-cppan) 
 
ANDRÉA STERNADT (Clínica Particular) 
 
CLÁUDIA BALVEDI (Clínica Particular) 
 
MARILZA MESTRE (Utp-fepar-cppan) 
 
Resumo/Abstract: O estudo das emoções é um campo pouco explorado empiricamente, pois só se tem 
acesso a estas pelas expressões corporais e pelo relato verbal. Por muito tempo negligenciadas, temos 



nelas bons indicativos do que está ocorrendo com o cliente. O consultório traz uma proximidade pouco 
vivenciada por muitas pessoas, onde respostas denominadas emoções terão diferentes funções, tatos, 
mandos ou intraverbais são classificações que nos ajudam no manejo do cliente. Para cada resposta há 
um estado do corpo que a acompanha, estas podem ser emoções, presentes em todo o processo 
terapêutico. Clientes que não expressam emoções, podem também ser descritos como pessoas que 
estão evitando contato com situações que eliciam emoções e por isso poderiam ter dificuldades em suas 
relações íntimas. Saber expressar sentimentos é encarado como uma aprendizagem importante, dentro 
da perspectiva behaviorista radical, a família é mediadora da sociedade e da cultura, no que se refere à 
aprendizagem. Dessa forma, o que é sentido “sob a pele” pode dar pistas, ao adulto envolvido com o 
universo infantil. Os pais, dentre outros adultos ligados às crianças, são os principais componentes 
dessa comunidade verbal e podem ensinar às crianças a apresentar respostas verbais a estímulos 
privados. O grau de monitoria dos pais sobre seus filhos, necessária principalmente no período de 
aquisição do relato de sentimentos e a influência das características culturais sobre essa aprendizagem, 
assim como direções apontadas por pesquisas científicas no sentido de facilitar esse 
processo.Complementando a mesa, será apresentada de análise dos dados colhidos para a pesquisa de 
doutorado em História (em andamento) subsidiado pela UTP. Para tanto foram entrevistadas 18 
mulheres nascidas entre 1920 a 1980, tendo como parâmetro a idade em que estavam na data da 
entrevista. A amostra sofreu classificação em três gerações.: 1) nascidas entre 1920 a 1940 (83 a 61 
anos); 2) entre 1940 a 1960 (57 a 42 anos) e 3) entre 1961 a 1980 (37 a 23 anos). A presente exposição 
traz apenas uma parte do encontrado e diz respeito às experiências como: trabalho e educação escolar; 
sexualidade e as relações com as funções paterna e materna. Após três gerações, o sexo deixou de ser 
tabu, fora ou dentro do casamento. Mas valorizam a afetividade ao prazer. Ou seja, os mesmo três itens 
são vivenciados de modo diferente, sentidos de modo diverso por cada geração, influenciadas pelo que 
tem em comum: a sociabilidade de cada época. 
 
#185 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
14/8/2004 
 
3:45 PM - 5:00 PM 
 
Imperial A 
 
CBM 
 
Português 
 
Exemplos de Atuação em Terapia Analítico-Comportamental: Estudos de Caso (Examples of Acting in 
Analytic-Behavior Therapy: Case Studies) 
 
Coordenador/Chair: Wilton de Oliveira (Iinstituto de Terapia e Estudo do Comportamento Humano) 
 
SOLANGE GLANZMANN (Iinstituto de Terapia e Estudo do Comportamento Humano) 
 
ROGÉRIO GOMES NETO (Iinstituto de Terapia e Estudo do Comportamento Humano) 
 
GRAZIELA SIEBERT (Iinstituto de Terapia e Estudo do Comportamento Humano) 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho tem como objetivo exemplificar a atuação em Terapia Analítico-
Comportamental através de três estudos de casos clínicos conduzidos na abordagem teórica em 
questão. No primeiro caso apresentado, discute-se como uma história comportamental de contingências 
de privação afetiva e punição acarreta ao indivíduo inúmeros déficits comportamentais (como: déficit de 
repertório de expressividade emocional; de repertório de esquiva e de contra-controle a contingências 
aversivas; de repertório de busca de reforçadores positivos), além de respostas internas de ansiedade e 
sentimento de baixa auto-estima. É tarefa do psicoterapeuta, nesse caso, estabelecer procedimentos 
que possibilitem o desenvolvimento de tais repertórios comportamentais. No segundo caso, discute-se a 



depressão como resultado de um severo déficit de repertório comportamental afetivo (entre outros 
repertórios) sendo tal déficit devido à baixa freqüência de comportamentos com a função de 
conseqüenciar o outro em relações interpessoais que produziriam sentimentos de bem-estar. A 
passividade extrema (não conseqüenciar comportamentos) e, como efeito, não produzir sentimentos 
através de ações nas interações com os outros indivíduos, são variáveis que promovem vínculos 
interpessoais fracos, produzindo sentimentos de solidão. O terapeuta atuou: analisando as implicações 
geradas pela ausência de comportamento afetivo nas interações e o desenvolvimento de repertório 
afetivo. O terceiro caso ilustra os efeitos da ausência de comunidade verbal para a produção de 
autoconhecimento. O procedimento terapêutico foi estabelecido com a atuação da terapeuta como 
comunidade verbal para a produção, pelo cliente, de comportamentos descritivos sobre: sintomas, 
ambiente, sentimentos, preferências, lembranças, e o desenvolvimento dos repertórios de auto-
observação e observação das condições em que o comportamento ocorre e das conseqüências que 
produz. 
 
#186 Sessão de Exposições Orais/Paper Session 
 
14/8/2004 
 
3:45 PM - 5:00 PM 
 
Dom Pedro I/II 
 
EAB 
 
Português 
 
Análise Experimental do Comportamento (Experimental Analysis of Behavior) 
 
Coordenador/Chair: Viviane Caputo (UNESP-Assis) 
 
Análise Funcional da Dinâmica de Interação de um Time de Basquete Juvenil de Assis/SP (Functional 
Analysis of the Dynamics of Interaction of a Youthful Team of Basquete of Assis/SP) 
 
VIVIANE CAPUTO, Gisele Martins, Vanessa Araújo, Orjana de Oliveira Pacheco (UNESP, Assis) 
 
Resumo/Abstract: A Psicologia do Esporte é uma área de conhecimento que surgiu no início do século 
XX e tem recebido atenção crescente nos últimos anos, seja pela ênfase dada ao esporte através da 
mídia, seja pela preocupação com a manutenção da saúde física que advêm da sociedade em geral. 
Esta área da psicologia estuda as bases e efeitos psíquicos das ações esportivas, considerando a 
análise de processos psíquicos básicos (cognição, motivação, emoção) e a realização de tarefas práticas 
de diagnóstico e de intervenção. Em razão disso, surgiu o nosso interesse em pesquisar o tema, e 
propusemo-nos a investigar a dinâmica de interação de um time de basquete juvenil (16 a 19 anos), da 
cidade de Assis, interior de São Paulo com o objetivo de apreender os efeitos psíquicos das ações 
esportivas refletidas no comportamento do jogador, baseando-se para isso na análise funcional do 
comportamento.Para tanto foram utilizados os conceitos teóricos do “Behaviorismo” como referência em 
nosso estudo, em razão dessa abordagem ter como objeto de estudo o comportamento humano, 
considerando as variáveis que podem influenciá-lo. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 
os integrantes do time e o técnico, seguindo um roteiro abordando a investigação de aspectos pessoais; 
familiares; integração do grupo; dificuldades e expectativas em relação ao basquete. A coleta do material 
foi feita com o auxílio de gravadores e, posteriormente, transcrita. Selecionamos alguns aspectos da 
dinâmica do grupo e fizemos um relacionamento com alguns conceitos teóricos behavioristas. A análise 
do material mostrou que o principal ponto foi a desunião do time. Este aspecto demonstra a diferença de 
postura entre os elementos do grupo, formado por poucos jogadores da região, sendo a maioria de 
outras localidades, cada um com um ritmo de jogo diferente. Isso prejudicou o desempenho do time em 
quadra. Ocorreu falta de motivação para os jogadores atribuída ao modo de interação do técnico com o 
time, e também à falta de incentivo financeiro significativo (falta de reforço positivo). Houve uso da 



punição pelo técnico, às vezes, dizendo palavras fortes, e impondo a sua opinião para eliminar 
comportamentos de desobediência e mau desempenho. Isso acabou despertando, em alguns, desânimo 
em relação ao time e revolta em relação ao técnico. A questão da extinção aparece, na perda pelo “tesão 
do basquete” como uma profissão da parte de alguns, que desmotivados pelo esporte, objetivavam 
procurar o estudo (faculdade) para satisfação profissional, vendo o basquete como segundo plano ou 
hobbie. 
 
Um Procedimento Operante para Avaliação de Limiar Auditivo em Crianças Submetidas AImplante 
Coclear (One Operant Procedure for Estimation of the Auditory Threshold in Children Using Cochelar 
Implants) 
 
WAGNER SILVA, Deisy de Souza (Universidade Federal de São Carlos), Cecilia Bevilacqua 
(Universidade de São Paulo e Hospital de Reabiltação de Anomalias Cranio-faciais), Jair Lopes 
(Universidade Estadula Paulista) 
 
Resumo/Abstract: O implante coclear consiste em uma prótese eletrônica, implantada cirurgicamente na 
cóclea, e que substitui suas funções, permitindo que indivíduos com surdez neurossensorial (pré ou pós-
lingual) passem a detectar sons do ambiente. Um dos procedimentos necessários para o 
desenvolvimento de habilidades auditivas após a realização do implante é o mapeamento de eletrodos, 
que consiste, em linhas gerais, em determinar medidas de limiar e máximo conforto auditivo para cada 
eletrodo implantado. Na prática clínica a obtenção destas medidas depende crucialmente das 
habilidades orais dos implantados. Entre crianças com surdez pré-lingual, a precisão destas medidas 
torna-se bastante comprometida, pois a capacidade de fala encontra-se seriamente limitada. Esta 
apresentação relata o desenvolvimento de um procedimento operante para obtenção de medidas de 
limar auditivo com quatro crianças nessa condição, submetidas a um procedimento de discriminação 
simples entre presença e ausência de estímulos auditivos. Os estímulos eram produzidos em um mesmo 
eletrodo (semelhantes a tons puros). Gerenciado por microcomputador, o procedimento alternava duas 
condições de estímulo (S+ e S-). Na primeira, durante a apresentação do estímulo auditivo, uma 
resposta sobre um quadrado verde disponível na tela, com o uso do mouse, era seguida imediatamente 
pela exibição de um desenho animado na tela; caso nenhuma resposta fosse emitida, a tentativa 
terminava com uma tela de intervalo. Na outra condição, o quadrado permanecia disponível mas não 
havia apresentação do estímulo auditivo; respostas eram seguidas imediatamente da tela de intervalo e 
ausência de respostas mantinham a mesma tela até final do período programado. Depois de 
estabelecida uma linha de base de discriminação simples, em que o estímulo auditivo tinha uma 
intensidade constante, foi implementada a fase de avaliação do limiar, com manipulação da intensidade, 
primeiro em série descendente e depois em série ascendente (para replicação de alguns pontos). Era 
considerada medida de limiar o último valor de intensidade para o qual ocorressem 100% de respostas 
na presença do estímulo auditivo e zero na sua ausência. Todos os participantes aprenderam a 
discriminação simples e os desempenhos nos testes permitiram sugerir medidas consistentes de limiar 
auditivo. As medidas de limiar obtidas por este procedimento tenderam a ser maiores (para três de 
quatro participantes) do que as obtidas por procedimentos clínicos. Os dados deste estudo sugerem que 
o procedimento operante utilizado pode contribuir para a avaliação da precisão das medidas de limiar 
auditivo obtidas clinicamente com crianças pré-linguais submetidas a implante coclear. 
 
Leitura de Sílabas com Letras Recombinativas em Espanhol (Reading of Syllables with Recombinative 
Letters in Spanish) 
 
Luis Antonio Pérez-González (Universidad de Oviedo), OLíVIA KATO (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: Foram realizados três estudos para explorar a leitura de sílabas novas em espanhol. 
No Estudo 1, seis crianças de 5 a 6 anos aprenderam a selecionar cinco sílabas escritas (NO, BO, DO, 
NA, e NE) quando a experimentadora ditava as sílabas (as relações AC). A seguir, a experimentadora 
testou a leitura dessas sílabas. Ainda testou a leitura de sílabas novas formadas pela recombinação de 
uma consonante e uma vocal das sílabas ensinadas (BA, BE, DA e DE). As crianças leram as sílabas 
ensinadas e testadas. Esse desempenho mostrou que as crianças podem ler sílabas novas formadas 
pela combinação de uma consonante e de uma vocal das sílabas ensinadas. No Estudo 2, todas as 



sílabas foram combinadas para formar palavras com significado em espanhol. As crianças leram as 
palavras. Elas também emparelharam as palavras escritas com desenhos dessas palavras e os 
desenhos com as palavras escritas. Este estudo mostrou que o procedimento serve para ensinar leitura 
com compreensão de novas palavras em espanhol. No Estudo 3, foram formadas palavras sem 
significado com as sílabas. Os sons das novas palavras foram emparelhados com desenhos abstratos 
arbitrários. As crianças leram as palavras novas e emparelharam as palavras novas escritas com as 
correspondentes figuras e as figuras com as palavras escritas. O Estudo 3 replicou os resultados do 
Estudo 2 e ainda permitiu estudar algumas variáveis que influenciam a leitura de palavras novas. 
 
#187 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
14/8/2004 
 
3:45 PM - 5:00 PM 
 
Dom Alfonso I/II 
 
CBM 
 
Português 
 
Ouvindo, Falando e Agindo: Desenvolvimento das Habilidades Interpessoais nas Trocas Afetivas, 
Familiares e Sociais (Hearing, Speaking and Acting: Development of Social Skills in Affective, Familiar 
and Social Exchanges) 
 
Coordenador/Chair: Nione Torres (Iacep) 
 
MYRNA COELHO (Iacep; Uel) 
 
CRISTHIANE MITSI (Iacep) 
 
Resumo/Abstract: De acordo com pesquisas, as habilidades interpessoais têm trazido relacionamentos 
mais saudáveis, sucessos profissionais e, portanto, melhor qualidade de vida. Assim, o presente trabalho 
pretende demonstrar os efeitos de duas habilidades, em especial, a empatia e a assertividade, em três 
diferentes problemas clínicos. O primeiro diz respeito a um casal com queixa de dificuldades conjugais 
onde a esposa apresentava, basicamente, diagnóstico de stress em fase de exaustão e o marido 
queixas de gastrite “nervosa” e dores de cabeça constantes. Nesse caso, foram observadas 
significativas melhoras comportamentais, principalmente, no que tangem à compreensão e ao afeto entre 
ambos, além da redução do stress dela e das queixas dele. As estratégias de intervenção com relação a 
ela foram embasadas na empatia e com relação a ele, embasadas na assertividade e expressividade 
emocional. O segundo problema clínico refere-se a um cliente com TOC, em que se enfocou o 
desenvolvimento de empatia (principalmente na família) e assertividade, sendo que para o transtorno em 
si não houve intervenção. Nesse caso, também, importantes progressos foram constatados, inclusive a 
diminuição de comportamentos ritualísticos. O terceiro trabalho pretendeu demonstrar os efeitos do 
desenvolvimento das referidas habilidades sobre o comportamento de 11 crianças de baixa renda que 
apresentavam comportamentos agressivos e risco para comportamento anti-social. Nesse grupo os 
resultados também foram satisfatórios, havendo redução dos comportamentos agressivos e aumento de 
comportamentos pró-sociais. Os resultados foram analisados por meio de avaliações clínicas e 
instrumentos padronizados. Nas três situações clínicas citadas observou-se que as mudanças 
comportamentais apresentadas pelos clientes criaram condições para interações mais favorecedoras e 
saudáveis, facilitando, assim, a exposição a todos os níveis de reforçadores e, consequentemente, 
diminuindo as qualidades aversivas advindas de interações coercitivas. *Psicóloga clínica, especialista 
em Psicoterapia na Análise do Comportamento pela UEL e terapeuta do IACEP - Instituto de Análise do 
Comportamento em Estudos e Psicoterapia.** Psicóloga clínica, docente do departamento de Psicologia 
Geral e Análise do Comportamento da UEL; Especialista em Psicoterapia na Análise do Comportamento 
pela UEL; Mestre em Psicologia da Infància e Adolescência pela UFPR e terapeuta do IACEP - Instituto 



de Análise do Comportamento em Estudos e Psicoterapia.*** Psicóloga clínica; Mestre em Psicologia 
clínica pela PUCCAMP e terapeuta do IACEP - Instituto de Análise do Comportamento em Estudos e 
Psicoterapia. 
 
#188 Simpósio/Symposium 
 
14/8/2004 
 
3:45 PM - 5:00 PM 
 
Paço dos Nobres 3 
 
CBM/DDA 
 
Português 
 
Recursos Multimídia para a Análise, Avaliação e Progoção de Habilidades Sociais em Crianças 
(Multimedia Resources for Analysis, Evaluation, and Improvement of Children's Social Skills) 
 
Coordenador/Chair: Zilda A. P. Del Prette (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Debetedor/Discussant: Suzane S. Löhr (UFPR) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: A qualidade das relações interpessoais da criança e o seu 
repertório de habilidades sociais constituem importantes indicadores comportamentais de saúde e 
preditores de seu funcionamento adaptativo em fases posteriores da vida. Por outro lado, alguns déficits 
nessas habilidades, além de constituírem fatores de risco e sintomas associados a diferentes transtornos 
da infância, podem oferecer pistas sobre contingências ambientais a que ela está submetida, sinalizando 
variáveis que deveriam ser investigadas no processo de triagem e diagnóstico com vistas a uma 
intervenção terapêutica ou educativa. Em vários países, os recursos multimídia e a realidade virtual vêm 
sendo crescentemente explorados em análise, avaliação e promoção do repertório adaptativo de 
crianças. Trata-se de uma tecnologia particularmente útil no campo do desempenho social e, em 
particular, das habilidades sociais, dada a importância de se considerar, simultaneamente, a forma, o 
conteúdo e a função do comportamento socialmente competente. Além disso, a especificidade 
situacional das habilidades sociais pode constituir um contexto de estímulos facilmente identificado pela 
criança por tal meio mais do que via linguagem escrita, principalmente quando se busca a auto-avaliação 
e a inserção da criança como informante no processo diagnóstico. Nesta mesa redonda, será 
apresentado o Sistema Multimídia de Habilidades Sociais para Crianças (SMHSC-Del-Prette) que vem 
sendo proposto como um recurso potencialmente eficaz para a análise do desempenho social da 
crianças e contingências relacionadas, a avaliação do repertório social da criança e a promoção desse 
repertório. A Profa. Dra. Zilda A. P. Del Prette fará uma breve apresentação do SMHSC-Del-Prette e 
seus componentes multimídia, enfatizando sua aplicabilidade e qualidades psicométricas para a 
avaliação do repertório social da criança. A Profa. Dra. Célia Maria da Costa Zannon descreverá sua 
experiência de aplicação clínica dos recursos multimídia desse sistema, em um Serviço de Psicologia 
Pediátrica, para a coleta de informações sobre contingências para o desempenho social da criança em 
contextos diversos de relacionamento com adultos e com pares. Fabíola Alvares Garcia Serpa 
apresentará sua experiência de aplicação dos recursos multimídia do SMHSC, em um programa de 
intervenção voltado para a promoção de comportamentos empáticos em crianças, descrevendo aspectos 
do procedimento e resultados preliminares. 
 
Um Sistema Multimídia de Avaliação e Promoção de Habilidades Sociais para Crianças (SMHSC- Del-
Prette) (A Multimedia System for Evaluation and Improvement of Child Social Skills (SMHSC-Del-Prette)) 
 
ZILDA A. P. DEL PRETTE, Almir del Prette (Universidade Federal de São Carlos) 
 



Resumo/Abstract: Esta apresentação focaliza questões conceituais e empíricas nas quais se baseou a 
construção de um Sistema Multimídia de Avaliação de Habilidades Sociais de Crianças (SMHSC-Del-
Prette), descrevendo os componentes desse sistema, sua forma de funcionamento, propriedades 
psicométricas disponíveis e características distintivas. O SMHSC-Del-Prette compõe-se de um conjunto 
de materiais digitais (CD-ROM) e impressos, para a avaliação e promoção de habilidades sociais de 
crianças de sete a treze anos. A elaboração desse sistema está baseada no referencial teórico-prático 
do Treinamento de Habilidades Sociais. Os recursos de avaliação consistem de um inventário em versão 
informatizada (para auto-avaliação) e impressa (para auto-avaliação e avaliação pelo professor), 
juntamente com o Manual, fichas e cartões que o acompanham. O inventário é composto por 21 itens de 
situações de interação de crianças com outras crianças e com adultos, cada uma seguida de três 
alternativas de reação: uma habilidosa e duas não habilidosas (as ativas e as passivas). As situações 
interativas são apresentadas sob a forma de trechos de vídeo e foram elaboradas a partir de pesquisas 
conduzidas em nossa cultura, refletindo, portanto, demandas significativas para as crianças dessa faixa 
etária. A versão informatizada contém um tutorial para orientar a aplicação e obtenção dos resultados 
que, organizados por meio de um Módulo de Processamento de Dados (MPD), são apresentados sob a 
forma de protocolos, gráficos e planilhas. Esses resultados podem ser utilizados no planejamento e na 
avaliação dos efeitos de programas preventivos e terapêuticos de Treinamento de Habilidades Sociais 
com crianças. Os materiais multimídia do sistema (vídeos e imagens digitalizadas) podem também ser 
utilizados como recursos de estimulação do relato verbal de crianças e como modelos de reações 
socialmente valorizadas, com aplicabilidade clínica na avaliação e promoção do repertório social desta 
clientela. Discutem-se as características distintivas do SMHSC-Del-Prette e, com base no seu estágio 
atual de desenvolvimento, algumas questões que estão sendo ou podem ser objeto de novas pesquisas 
visando seu maior aperfeiçoamento tecnológico. Apoio CNPq e FAPESP. 
 
Recursos Multimídia em um Programa de Progoção de Empatia com Crianças (Multimedia Resources in 
a Program Aimed to Improve Children Empathy 
 
FABÍOLA A. GARCIA-SERPA, Sonia Beatriz Meyer (Universidade de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: Os programas de habilidades sociais em grupo têm oferecido benefícios importantes 
para o desenvolvimento do repertório comportamental de crianças, adolescentes e adultos. Nesta 
apresentação, parte da tese de doutorado da autora, descreve-se um programa de habilidades sociais 
especialmente relacionadas ao desempenho do comportamento empático com 17 meninos de oito a 
nove anos, com diferentes histórias de repertórios (nove foram avaliados como muito empáticos em 
estudo anterior e oito foram avaliados como pouco empáticos). Os meninos foram designados a quatro 
grupos como forma de garantir um número pequeno de participantes em cada um, visto como mais 
favorável para a intervenção. Em cada grupo, procurou-se unir meninos antes considerados como muito 
e pouco empáticos. O programa teve a duração de 8 sessões de uma hora cada, sendo realizadas duas 
por semana. O instrumento principal foram os recursos de vídeo do SMHSC-Del-Prette, utilizados como 
apoio com o objetivo de instigar relatos e reflexões das crianças e oferecer modelos para 
comportamentos adequados. Procurou-se focalizar com maior ênfase as situações contendo 
comportamentos de empatia e civilidade. Foram exibidas ainda algumas situações voltadas para 
assertividade de enfrentamento e autocontrole. Em cada sessão foram apresentadas uma ou mais 
situações do instrumento. Antes da apresentação dos vídeos, cada criança foi avaliada individualmente. 
Após a exibição das cenas, as estórias apresentadas eram discutidas e, em seguida, os participantes 
praticavam os comportamentos abordados por meio de role-playing, utilizando situações relacionadas às 
exibidas no SMHSC-Del Prette. Pretende-se descrever e discutir o procedimento adotado nas sessões, 
bem como a forma como as crianças reagiram a tais recursos. Todos os momentos da intervenção foram 
gravados em VHS e posteriormente transcritos. Serão apresentados os dados obtidos por meio destas 
observações, bem como de relatos por meio de questionários, respondidos antes e depois do programa, 
por pais e professores dos participantes. Dados ainda serão produzidos através da avaliação por colegas 
de classe (sociométrica) também realizada antes e após o programa. Apoio FAPESP 
 
Explorando Recursos Multimídia na Análise do Desempenho Social de Crianças em Serviço de 
Psicologia Pediátrica (Exploring Multimedia Resources in the Analysis of Child Social Performance in a 
Pediatric Psychology Service) 



 
CÉLIA MARIA LANA DA COSTA ZANNON, Luciana da Costa Ferraz, Aline Hisako Vicente Hidaka 
(Universidade de Brasília) 
 
Resumo/Abstract: Dentre os problemas comportamentais de crianças atendidas em serviços de 
psicologia pediátrica encontram-se, comumente, deficiências no repertório de habilidades sociais, de 
severidade variada. No entanto, faltam instrumentos apropriados ao diagnóstico clínico, que levem em 
conta o repertório verbal da criança e permitam análise de contingências para desempenho social em 
contextos diversos de relacionamento com adultos e crianças. Este trabalho integra estudo sobre uso, na 
prática clínica, de instrumentos originalmente desenvolvidos para pesquisa. Descreve experiência de 
aplicação preliminar do Sistema Multimídia de Habilidades Sociais para Crianças (SMHSC-Del-Prette) 
em serviço ambulatorial de psicologia pediátrica de hospital-escola público. O propósito foi explorar a 
utilidade do SMHSC para rastreamento de problemas de desempenho social, diagnóstico confirmatório e 
intervenção comportamental. Aplicou-se a versão 2.0 beta do inventário a 11 pacientes de 5-12 anos de 
idade vivendo com alguma condição pediátrica crônica, selecionados por apresentarem problemas 
comportamentais severos ou moderados de relacionamento em família e/ou escola. A aplicação foi 
personalizada, realizada por avaliador-terapeuta que manejava o computador e interagia com a criança, 
instigando relato verbal descritivo de interações e contingências cotidianas correspondentes às 
situações-modelo. O avaliador indagava sobre experiências similares da criança em seus 
relacionamentos na escola e em família (“Já aconteceu alguma vez...?; “Você conhece alguém que 
reage assim...?”; “Como foi?”), e sobre pistas para as escolhas de adequação/dificuldade (“Por que você 
acha que é certo/errado?”; “O que aconteceu que você achou mais-ou-menos certo/errado?”; O que é 
errado/certo neste jeito de reagir?”; “Porque será que é difícil fazer/dizer assim ‘...’). Um observador 
registrava as escolhas da criança aos itens de freqüência, adequação e dificuldade da reação, seus 
comentários aos conteúdos dos vídeos e respostas às indagações do avaliador. Exemplos ilustrativos de 
resultados (perfis individuais e respostas por item) evidenciam desempenho decorrente-de-
desenvolvimento e pistas situacionais para a escolha de adequação das reações, sugerindo esquemas 
de controle social. Os resultados também evidenciam utilidades do SMHSC-Del-Prette para análise 
funcional de habilidades sociais da criança, com implicações clínicas. O inventário multimídia ofereceu 
um contexto variado de situações-estímulo equivalentes a experiências cotidianas das crianças 
atendidas, servindo a procedimentos de análise e modelação do repertório verbal assertivo (“Para reagir 
de jeito parecido ao desse menino, o que você diria na situação XYZ ao seu professor/ pai/irmão?”) e 
reforçamento diferencial de respostas verbais adaptativas. O terapeuta pode instigar e consequenciar 
relatos da criança conforme procedimentos construcionais (I. Goldiamond), focalizando suas habilidades 
de análise das contingências sociais para diferentes formas de interação. Apoio CNPq. 
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Paço dos Nobres 4A 
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English 
 
Schedules of Reinforcement: Back to the Basics (Esquemas de Reforçamento: De Volta ás Origens) 
 
Coordenador/Chair: James Kopp (University of Texas at Arlington) 
 
Adjusting Differential Reinforcement of Long Duration Barpress Responses in Rats: Who's Adjusting 
Whom? (Ajustando o Reforçamento Diferencial de Respostas de Pressão à Barra de Longo Duração em 
Ratos: Quem Ajusta Quem?) 
 



JAMES KOPP, Denise Arellano (University of Texas at Arlington) 
 
Resumo/Abstract: Six laboratory rats were exposed to computer controlled adjusting differential-
reinforcement-of-long-barpress-duration schedules in daily 30 minute sessions for 90 days. The 
differentiation criterion for each session was calculated by adding 100 ms to either, 1) the mean of the 10 
preceding response durations or, 2) the median of the 10 preceding response durations, or 3) the 
duration of the just preceding (“N-1”) response duration. During the first phase of the experiment, each 
algorithm was associated with a different light condition (different multiple schedule component) for five 
consecutive 30 minute sessions in the order “n-1,” “mean,” “median.” In the second phase of the 
experiment, the same components were repeated in randomized blocks of five each for a total of 10 
sessions. During the first phase of the experiment, durations increased systematically from below one s to 
levels of from one to four s. During the second phase, durations decreased and became stable across 
conditions for each animal at individual values ranging from 1 and 2.5 seconds irrespective of the formula 
used to adjust the differentiation criterion. Reinforcement probabilities were identical (50%) for all animals 
throughout the experiment. During the second phase of the experiment, response rates became stable for 
each animal at an individual value ranging from 6 to 15 responses per minute. 
 
Dynamic Choice and Fixed-Ratio Changeover Requirements (Escolha Dinâmica e Requisitos Fixed-Ratio 
Changeover) 
 
CARLOS F. APARICIO, Jorge A. Balderrama (University of Guadalajara) 
 
Resumo/Abstract: Recent studies demonstrated that choice behavior adapts rapidly when reinforcer 
ratios changed frequently. In a situation similar to that reported in those studies, the present experiment 
assessed the effect that an increasing fixed-ratio changeover requirement has on choice. Seven ratios of 
reinforcement were arranged for two main-levers, each one providing 50 dependently scheduled 
reinforcers. A changeover lever required 1, 4, 8, 16, or 32 responses to alternate between the main 
levers. For each fixed-ratio changeover requirement, the same reinforcer ratio remained in effect for 20 
days. After that, a different reinforcer ratio was selected. All changeover requirements were assessed in 
ascendent and descendent orders. In some conditions, the changeover requirement changed every 10 
reinforcers within the same session. The results were consistent with previous research. The response 
distributions favored the lever associated with the highest probability of reinforcement. Sensitivity to 
reinforcement increased with increasing changeover response requirements, but it also increased with 
the experience of the rats in the choice situation. The role of steady state choice will be discussed. 
 
Reinforcement Magnitude and Dynamic Choice (Magnitude de Reforçamento e Escolha Dinâmica) 
 
CARLOS F. APARICIO (University of Guadalajara), William M. Baum (University Of California-Davis) 
 
Resumo/Abstract: The local effects of individual reinforcers on response allocation were assessed in a 
situation that varied the magnitude of reinforcement. Within sessions, seven reinforcer-rate ratios were 
arranged to occur for two levers. Each ratio lasted for 10 reinforcers and terminated with a 1-min 
blackout. In phase A, independent of the variation in reinforcement ratios, the reinforcer for the left lever 
was four pellets and for the right lever was one pellet. In phase B these conditions were reversed; the 
reinforcer for the right lever was four pellets and for the left lever was one pellet. Local analyses showed 
that the most recently obtained reinforcers had substantially larger effect on choice than less recently 
obtained reinforcers. But extended analysis showed that sensitivity increased as more reinforcers were 
delivered in components. The result that larger reinforcers produced larger and longer lasting preference 
supports the idea that the variables controlling choice have both short- and long-term effects. 
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Português 
 
Sofrimentos e Medos (Suffering and Fears) 
 
Coordenador/Chair: Cibele Pimenta (USP, Escola de Enfermagem) 
 
Reconceituando Crenças em Dor: Um Programa Cognitivo (Reconceptualizing Pain Beliefs: A Cognitive 
Program) 
 
CIBELE PIMENTA, Diná Cruz, Andrea Matos, Lais Lage (Universidade de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: A vivência dolorosa resulta da integração de estímulos sensoriais (tecido lesado) com 
aspectos emocionais (ansiedade, depressão, medo etc.) e cognitivos da pessoa (crenças, expectativas, 
atribuição de significado aos eventos etc.). Crenças disfuncionais sobre a relação dor e emoção, dor e 
incapacidade, dor e controle pessoal, dor e cura, entre outras, foram observadas em estudo por nós 
realizado. Observou-se, ainda, que essas crenças não se modificaram espontaneamente ao longo do 
tempo, sugerindo ser necessário intervenções específicas para a sua modificação. Elaborou-se um 
estudo experimental que visou testar um programa cognitivo para ressignificação de crenças 
disfuncionais em doentes com fibromialgia. Os doentes, do grupo experimental e controle-lista de 
espera, foram avaliados quanto às crenças frente à dor crônica (IAD-breve), impacto da dor (FIQ), coping 
da dor (CSQ) e depressão (BID), antes e após a intervenção. O grupo experimental participou de um 
programa cognitivo de 12 semanas, em grupo, com duração de 1:30h cada sessão. O programa constou 
da explicitação da proposta e contrato de trabalho e compreendeu os temas: dor crônica e métodos para 
seu controle; adaptações funcionais e não funcionais devido à dor, a tríade cognitiva; pensamentos 
automáticos negativos; erros cognitivos; crenças disfuncionais em dor (controle, solicitude, cura, 
emoção, dano físico, medicação e incapacidade); análise lógica do pensamento (debate socrático) e 
resolução de problemas. As pacientes eram jovens (idade média=42,8 anos DP=9,1), sem companheiro 
(60%) e com instrução média de 9,1 anos. Relataram 4,6 locais de dor, em média. Na semana anterior a 
intensidade da dor variou entre 5,3-2,1(menor média) e 7,9-1,4(pior média), sendo 10, o máximo 
possível. O impacto da fibromilagia na vida foi mensurado em 61,3 (DP=17,5), sendo 100 o máximo 
possível, e o escore médio do IDB foi 23,2 (DP=12). Observou-se orientação desejável nas crenças 
sobre dano físico e emoção, e nas demais (cura, solicitude, incapacidade, medicação, controle) foi 
indesejável ou neutra. As estratégias de coping mais utilizadas foram rezar/esperar e auto afirmação de 
coping, seguidas da catastrofização. Durante as sessões as pacientes verbalizaram, fortemente, crenças 
de incapacidade e de solicitude; expressaram diversos erros cognitivos, especialmente desqualificação 
quanto a si, catastrofização e generalização. O aprendizado da tríade cognitiva e a habilidade no debate 
socrático e resolução de problemas variou entre as participantes. Os dados da fase pós programa 
cognitivo e a comparação entre os grupos experimental e controle/fila de espera estão em análise, e 
serão mostrados quando da apresentação do estudo.A vivência dolorosa resulta da integração de 
estímulos sensoriais (tecido lesado) com aspectos emocionais (ansiedade, depressão, medo etc.) e 
cognitivos da pessoa (crenças, expectativas, atribuição de significado aos eventos etc.). Crenças 
disfuncionais sobre a relação dor e emoção, dor e incapacidade, dor e controle pessoal, dor e cura, entre 
outras, foram observadas em estudo por nós realizado. Observou-se, ainda, que essas crenças não se 
modificaram espontaneamente ao longo do tempo, sugerindo ser necessário intervenções específicas 
para a sua modificação. Elaborou-se um estudo experimental que visou testar um programa cognitivo 
para ressignificação de crenças disfuncionais em doentes com fibromialgia. Os doentes, do grupo 
experimental e controle-lista de espera, foram avaliados quanto às crenças frente à dor crônica (IAD-
breve), impacto da dor (FIQ), coping da dor (CSQ) e depressão (BID), antes e após a intervenção. O 
grupo experimental participou de um programa cognitivo de 12 semanas, em grupo, com duração de 
1:30h cada sessão. O programa constou da explicitação da proposta e contrato de trabalho e 
compreendeu os temas: dor crônica e métodos para seu controle; adaptações funcionais e não 
funcionais devido à dor, a tríade cognitiva; pensamentos automáticos negativos; erros cognitivos; 



crenças disfuncionais em dor (controle, solicitude, cura, emoção, dano físico, medicação e 
incapacidade); análise lógica do pensamento (debate socrático) e resolução de problemas. As pacientes 
eram jovens (idade média=42,8 anos DP=9,1), sem companheiro (60%) e com instrução média de 9,1 
anos. Relataram 4,6 locais de dor, em média. Na semana anterior a intensidade da dor variou entre 5,3-
2,1(menor média) e 7,9-1,4(pior média), sendo 10, o máximo possível. O impacto da fibromilagia na vida 
foi mensurado em 61,3 (DP=17,5), sendo 100 o máximo possível, e o escore médio do IDB foi 23,2 
(DP=12). Observou-se orientação desejável nas crenças sobre dano físico e emoção, e nas demais 
(cura, solicitude, incapacidade, medicação, controle) foi indesejável ou neutra. As estratégias de coping 
mais utilizadas foram rezar/esperar e auto afirmação de coping, seguidas da catastrofização. Durante as 
sessões as pacientes verbalizaram, fortemente, crenças de incapacidade e de solicitude; expressaram 
diversos erros cognitivos, especialmente desqualificação quanto a si, catastrofização e generalização. O 
aprendizado da tríade cognitiva e a habilidade no debate socrático e resolução de problemas variou 
entre as participantes. Os dados da fase pós programa cognitivo e a comparação entre os grupos 
experimental e controle/fila de espera estão em análise, e serão mostrados quando da apresentação do 
estudo. 
 
Psicoterapia de Grupo: Classes de Respostas Dos Clientes e do Terapeuta (Group Psychotherapy: 
Behavior Classes of Clients and Therapist) 
 
CRISTINA DI BENEDETTO (CESUMAR) 
 
Resumo/Abstract: O cenário do trabalho em psicoterapia de grupo (PG) é bastante complexo e pode ser 
considerado um importante processo facilitador do desenvolvimento pessoal, havendo nele um rico 
contexto que funciona como um microcosmo social. Na PG, os problemas psicológicos apresentados 
pelos clientes, podem ser considerados como conseqüência de distúrbios nas relações pessoais, 
manifestando-se através de distorções na comunicação, e aparecem sob forma de comportamentos 
verbais e não - verbais na relação cliente-terapeuta, ou também nas relações cliente-cliente. Skinner 
(1989, p. 61) nos assinala que “os membros do grupo imitam-se uns aos outros e servem como modelos; 
reforçam conformidades e punem desvios”. No desenvolvimento dos trabalhos em PG, clientes e 
terapeuta emitem determinadas classes de respostas, que nem sempre são sistematizadas e ordenadas. 
Descrever estas respostas pode ser um instrumento precioso para o psicólogo interessado em 
aprofundar conhecimentos teórico-práticos a serem adotados junto a um grupo. O presente trabalho 
analisará algumas classes de respostas dos clientes e do terapeuta, ocorridas na PG, segundo a 
classificação de Heckel & Salzberg (1976). Por parte dos clientes, os autores delineiam as seguintes 
classes de resposta: a) Respostas de interação negativa; b) Iniciar a atividade; c) Procurar 
informação/opinião; d) Dar informação/opinião; e) Elaboração; f) Resumir, testar a factibilidade e testar o 
consenso; g) Avaliar e diagnosticar; h) Construções de papéis no grupo. Dentro do modelo de 
classificação desenvolvido por Heckel & Salzberg (1976), encontram-se expostas as classes de 
respostas verbais dos clientes de forma abrangente o que propicia ao terapeuta lidar com mais facilidade 
e pouca confusão mediante sua necessidade de intervenção no grupo. Apontando os comportamentos 
do terapeuta de grupo que merecem destaque, Heckel & Salzberg (1976), elaboraram um sistema 
baseado na teoria da aprendizagem, e nos mostram cinco: Instrução; Modelação; Reforçamento; 
Controle aversivo e Coleta de dados.Podemos observar que segundo as classes descritas pelos autores, 
o terapeuta grupal poderá instruir seus clientes acerca das classes de respostas mais apropriadas, 
modelar e reforçar comportamentos desejáveis, bem como utilizar-se da punição ou reforçamento 
negativo para diminuir certas classes de respostas. Além disso, esses estudos fornecem ao terapeuta 
um alicerce para realizar pesquisas onde se queira fazer uma amostragem das respostas em grupos de 
trabalho dirigidos na clínica. Igualmente importante como a delimitação e sistematização das respostas 
dos clientes, vem a ser a clarificação do papel do terapeuta diante do arsenal de variáveis e situações 
imprevisíveis apresentadas na PG. 
 
Influência do Medo de Pacientes Internadas para Dar à Luz (The Role of Ancheyet for Birth Expectation 
in Pregnant Patients) 
 
ROSEANA LUCENTI (IESB) 
 



Resumo/Abstract: O medo na gestação é uma expectativa que está presente durante a gravidez antes e 
depois do parto, desencadeada a partir da ansiedade, tornando os sentimentos da gestante ambíguos, 
onde há momentos que manifesta alegria, outros raiva, indecisão, rejeição e tantos outros. As 
modificações e adaptações intensificam o nível de ansiedade na medida que o parto se aproxima, 
porque as dúvidas quanto às dores, ao não saber se dará conta da função materna, aos procedimentos 
hospitalares, ao tipo de parto são variáveis presentes do momento. Este estudo teve como objetivo 
verificar as possíveis relações dos diversos tipos de medo que a gestante poderá estar vivenciando, a 
influência na saúde psicológica e as influências dos acompanhamentos familiares.Fizeram parte da 
amostra 10 mulheres, as quais responderam um questionário de expectativa do medo e uma escala que 
avalia o bem estar psicológico (QSG).Nossos resultados apontaram que o medo da hospitalização 
apresenta correlação positiva com o medo da depressão, consequentemente apresentando menos 
confiança no desempenho da função materna. O medo das dores evidenciou correlação com o medo da 
morte. Além de outras tendências como os distúrbios psicossomáticos correlacionados com o medo de 
depressão e a influência positiva quanto à presença de familiares.  
 
#191 Sessão de Paneís/Poster Session 
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6:00 PM - 7:30 PM 
 
Sessão de Paneís #2 (Poster Session #2) 
 
BPH 
 
 
 
1. Agonistas de Serotonina Subcrônicos em Ratos em Teste Forçado de Natação e em Campo Aberto 
(Subchronic Serotonin Agonists in Rats on Forced Swimming Test and Open Field) (CBM; Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). André Bravin, José Eduardo Pandossio, MARILIA MARQUES DA 
SILVA, Riane Vasconcelos (Universidade Católica de Brasília) 
 
Resumo/Abstract: Respostas análogas àquelas relacionadas com sintomas de depressão e ansiedade 
podem ser verificadas em animais pela avaliação do tempo de imobilidade e do número de bolos fecais 
frente a situações inescapáveis (nado forçado) e comportamentos observados no campo aberto. Ratos 
Wistar machos (n=12 por grupo) foram submetidos à administração intraperitonial subcrônica (três 
injeções em um período de 24 horas) de salina, imipramina, um antidepressivo tricíclico (30 mg/kg), 
fluoxetina, um ISRS (10 mg/kg) e buspirona, um agonista 5-HT1A (10 mg/kg), sendo posteriormente 
expostos aos modelos. A Anova one-way, seguida do teste de Tukey mostrou que, no campo aberto, a 
freqüência de cruzamentos foi alterada da seguinte forma: redução com a imipramina em comparação à 
salina e à buspirona (F(3,47)=8.85, p<0.001, n=12, Média=14.25, EPM=3.38); aumento com a buspirona 
quando comparado à fluoxetina (F(3,47)=8.85, p<0.001, n=12, Média=47.25, EPM=3.71). Freqüência de 
levantamentos: redução com a imipramina em comparação à salina e à buspirona (F(3,47)=9.17, 
p<0.001, n=12, Média=2.66, EPM=1.16). No nado forçado, o número de bolos fecais foi alterado da 
seguinte forma: redução com a imipramina comparado à salina e à fluoxetina (F(3,47)=24.18, p<001, 
n=12, Média=0.91, EPM=0.33); redução com a buspirona em relação à salina e à fluoxetina 
(F(3,47)=24.18, p<0.001, n=12, Média=2.74, EPM=0.5). O tratamento subcrônico com estas drogas 
indica uma interferência da neurotransmissão serotonérgica sobre comportamentos observados em 
modelos para o estudo da ansiedade (campo aberto) e depressão (nado forçado). A evidência de que a 
imipramina reduz o número de cruzamentos e levantamentos no campo aberto indica possível efeito 
sedativo desta droga, podendo ter relação direta com a dose utilizada. Com relação à buspirona, os 
dados demonstram que esta droga tem um papel neste modelo, evidenciando o envolvimento de 
receptores 5-HT1A na ansiedade. Quanto aos bolos fecais, a redução destes no nado forçado pode 
sugerir uma resposta ansiolítica, denotando uma participação da serotonina na inibição do sistema 



nervoso simpático (defecação). Esses dados parecem indicar que o tratamento subcrônico com drogas 
que atuam na neurotransmissão de serotonina é eficaz principalmente sobre sintomas de ansiedade mas 
não sobre sintomas depressivos.  
 
 
 
Apoio Financeiro: Universidade Católica de Brasília 
 
 
 
2. Os Efeitos do Metilfenidato em Portadores de TDA/H (The Metilfenidato Effects in TDA/H) (DDA). 
ANDRÉA GOLDANI, Juliana Dantas, Ozimar Verly, Alessandra Nicolau (Universidade Estácio de Sá) 
 
Resumo/Abstract: Justificativa: O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, que parece 
apresentar um componente genético que pode ser otimizado pelas condições do meio, promove, 
segundo estudos recentes, alterações de estrutura e funcionamento na área fronto-orbital do hemisfério 
esquerdo do cérebro, as causas são variadas e ainda não se sabe ao certo sobre sua legitimidade. 
 
O uso do metilfenidato, mais conhecido como ritalina, gera a cada dia novas discussões acerca dos seus 
efeitos num futuro próximo. O referido medicamento é um estimulante que tem como objetivo promover a 
liberação de neuroreceptores a fim de se obter o encaixe perfeito – efeito chave-fechadura – entre 
neuroreceptores e neurotransmissores. Sendo assim, parece ser eficiente em casos onde há este 
descompasso de produção, como no TDAH. 
 
 
 
Objetivos 
 
Investigar os efeitos do metilfenidato quando utilizado em portadores de TDAH, assim como, os seus 
efeitos em sujeitos que não possuem o transtorno, mas são diagnosticados como tal. 
 
Observar o nível de ansiedade dos sujeitos portadores e não portadores de TDAH, diante de tarefas de 
atenção seletiva. 
 
 
 
Hipóteses 
 
O metilfenidato é eficiente na redução de sintomas de sujeitos portadores de TDAH, sendo ineficiente em 
casos de não portadores. 
 
Sujeitos com TDAH, tendem a ficar mais ansiosos e serem menos eficientes em tarefas que exigem 
atenção seletiva, do que os não portadores. 
 
 
 
Métodos e instrumentos 
 
Entrevista inicial com os sujeitos e seus familiares – entrevista semi-aberta a fim de conhecer a queixa 
dos sujeitos e estabelecer um contato que favoreça a efetivação do projeto 
 
Anamnese – entrevista semi-aberta a fim de investigar estória pregressa, atual e relativa às expectativas 
de futuro dos sujeitos. 
 



Teste da bateria LPAD (Learning Potential Assesment Device) – Organização de Pontos - averigua 
capacidade em selecionar dados relevantes dos irrelevantes, de organizar a própria conduta, de utilizar 
estratégias para a resolução de problemas. 
 
WISC (Escala Weschler de inteligência) – a fim de analisar o nível cognitivo dos sujeitos 
 
Stroop associado ao stressless – pretende analisar o nível de ansiedade, assim como, o tempo, diante 
de tarefas que exijam atenção seletiva, mais específicamente 
 
Inventário DSMIV para pais – a fim de saber a maneira pela qual os pais compreendem seus filhos 
 
 
 
População-alvo 
 
Sujeitos de ambos os sexos, com idades variando entre 7 e 14 anos, portadores ou não do TDAH. 
 
 
 
Procedimentos 
 
Foram atendidos no Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade Estácio de Sá – Campus Friburgo, 
aproximadamente 40 sujeitos, permanecendo no projeto somente os leitores, 30 sujeitos que foram 
divididos em três grupos a saber. 
 
• Sujeitos com TDAH e medicados 
 
• Sujeitos com TDAH e não medicados 
 
• Sujeitos sem TDAH e não medicados - normais 
 
 
 
Após serem submetidos ao procedimento anteriormente descrito, eram classificados de acordo com 
estes grupos e posteriormente seus resultados foram analisados estatísticamente através de modelo não 
paramétrico onde se estabeleceram relações entre resultados dos instrumentos utilizados de acordo com 
o que pretendiam avaliar. 
 
 
 
Resultados 
 
Foram observados alguns resultados no que se refere a nível de ansiedade maior para aqueles sujeitos 
com problemas de atenção diante de testes de atenção, semelhanças de desempenho nos testes que 
pretendiam avaliar a mesma competência, desempenho bom em testes de nível intelectual mesmo na 
presença do TDA/H, dentre outros. Vale ressaltar que a pesquisa em questão está em andamento. 
 
 
 
3. Comunidades Terapêuticas como Forma de Tratamento Alternativo para a Dependência de 
Substâncias Psicoativas (Therapeutic Communities as an Alternative Method of Treatment for 
Psycoactive Substance Dependence) (CSE). NATHALÍ SABINO (PUC-Campinas), Sílvia Cazenave 
(PUC- Campinas/Laboratório de Toxicologia Forense de Campinas) 
 
Resumo/Abstract: Não há um perfil determinado para o usuário de substâncias psicoativas. Em diversas 
pesquisas de diferentes grupos estudados quer sejam pela faixa etária, gênero, nível social, econômico 



ou cultural, indicam que a utilização de drogas não é restrita a um único padrão populacional. Neste 
trabalho visou-se através de questionários respondidos por dependentes em processo de recuperação, 
colher informações tanto como de sua vida pessoal, quanto de sua dependência a substâncias 
psicoativas, principalmente aquelas de sua preferência, abordando como forma de tratamento as 
Comunidades Terapêuticas. A Secretaria Nacional Antidrogas vê as CTs como mais uma abordagem 
terapêutica utilizada atualmente para o uso abusivo de drogas, juntamente com a psicoterapia analítica, 
terapia cognitivo-comportamental e prevenção de recaída, tornando a validação desta metodologia, 
importante no meio científico. 
 
 
 
Palavras-chave: Dependência de substâncias psicoativas, drogas de abuso, Comunidades Terapêuticas. 
 
 
 
CBM 
 
 
 
4. Análise Comportamental dos Sentimentos de Culpa e Depressão: Um Caso Clínico (Behavioral 
Analysis of Feelings of Guilt and Depression: A Clinical Case). Maira Cantarelli Baptistussi 
(UNIPAR/Cascavel-PR) 
 
Resumo/Abstract: O resumo a seguir descreve um caso clínico que vem sendo apresentado em aulas da 
disciplina Teorias e Técnicas Psicoterápicas Comportamental e em aulas da Pós-Graduação em Análise 
do Comportamento, para ilustrar didaticamente toda a teoria ministrada relacionada à Terapia Analítico 
Comportamental. A cliente autoriza a utilização do caso para as aulas, bem como para apresentação em 
Congresso. Como a discussão nestas aulas foi bastante rica, optei por apresentá-lo no evento, uma vez 
que um caso deste tipo, com consistência de análise e intervenção, deve representar com seriedade o 
nosso trabalho na Universidade e para a comunidade. 
 
 
 
A Terapia Analítico-Comportamental baseia-se em pressupostos conceituais da Análise do 
Comportamento e filosóficos do Behaviorismo Radical. A partir desta fundamentação desenvolvida por 
Skinner ao longo de sua obra, estudiosos de sua ciência e filosofia foram desenvolvendo intervenções 
mais consistentes a partir da definição e aplicação da análise funcional. Neste contexto, este trabalho 
tem por objetivo descrever um caso clínico representativo de uma intervenção analítico-comportamental 
que se utilizou da análise funcional para compreensão da depressão pós-parto e de altos níveis de 
ansiedade, medo e culpa. A cliente em questão tem 32 anos, casada há dois anos, tem um filho de um 
ano, sendo ela a filha primogênita. Todos os dados foram coletados via relato verbal, em doze sessões 
terapêuticas. Logo que iniciou a terapia, ela relatou estar em tratamento psiquiátrico há seis meses (com 
ansiolítico e antidepressivo), o que, segundo ela, ajudou-lhe a continuar trabalhando e realizando 
atividades básicas da vida cotidiana. Quando ela foi procurar a Terapia Analítico-Comportamental, seu 
filho tinha 10 meses e ela relatava muito sofrimento, tristeza e culpa, especialmente pelo “medo do 
desejo de matar o filho” e por não poder amamentá-lo. Seus estados emocionais eram aparentemente 
vividos com intensidade, especialmente o sentimento de depressão diante da impossibilidade física de 
amamentar o bebê e diante do sentimento de culpa por não fazê-lo. Assim foram sendo analisadas as 
possíveis funções destes sentimentos na vida da cliente para que daí pudesse ser planejada a 
intervenção analítico-comportamental. Observou-se que a cliente apresentava tais sentimentos a 
partir da investigação e análise de seu histórico antecedente (histórico de baixa auto-estima e alto 
reforçamento por desempenho; controle aversivo, instalação de culpa e julgamento da família ao longo 
de sua história; abandono por parte do marido após o nascimento do bebê...; desvalorização da cliente 
enquanto repertório de comportamentos; comportamentos “inadequados” e excessivos para busca de 
afeto desde adolescência), e a partir das conseqüências que produzia e que possivelmente mantinham 
tais emoções (atenção de pessoas significativas; rejeição do marido, julgamento da família) que 



supostamente continuavam rebaixando sua auto-estima e aumentando seu sentimento de culpa. A partir 
da discriminação complexa de que seus sentimentos eram produtos da história de conseqüenciação e 
mantidos pelas conseqüências atuais, a cliente passou a acreditar na possibilidade de mudança, pois 
poderia ser agente de sua história no sentido de melhorar sua vida e não somente no sentido de ser 
culpada e ficar paralisada diante das contingências. Um instrumento utilizado para refinar a 
discriminação ocorreu a partir da escrita da cliente sobre sua história de vida – que funcionava como 
estímulo discriminativo para compreensão da possibilidade de novos comportamentos. Hoje, após seis 
meses de atendimento, a cliente discute em sua terapia questões mais cotidianas, uma vez que relata ter 
compreendido que não precisa sentir depressão, medo e culpa por pensar em matar seu filho, bem como 
por não ter amamentado o mesmo, já que estes sentimentos têm a ver com sua história e não com ódio 
ou rejeição ao filho.  
 
 
 
5. Uma Compreensão da Análise Comportamental na Relação Comportamento-Saúde (A Behavioral 
Analysis Comprehension in the Health-Behavior Relationship). Diana Tosello Laloni (Hospital 
Maternidade Celso Pierro/PUC-Campinas), QUEILA PIERRE FERNANDES (Centro de Ciências da Vida 
- PUC Campinas), Thais de Lima Bezerra (Instituto de Análise Aplicada de Comportamento) 
 
Resumo/Abstract: A partir da experiência clínica em avaliação e intervenção psicológica junto á 
pacientes com doenças em acompanhamento médico ambulatorial e hospitalar, o presente estudo busca 
descrever e discutir as ações do analista do comportamento, á luz do Modelo Psicológico da Saúde 
proposto por Iñesta (1990). Nesse modelo, o comportamento é compreendido como uma prática 
individual do organismo biológico em um meio determinado por relações socioculturais. E a relação 
determinante da manutenção, recuperação ou perda da saúde biológica, compreende a interação de 3 
fatores fundamentais: 1) a história de interações do indivíduo; 2) os comportamentos aprendidos ao 
interagir com determinadas situações e a 3) modulação dos estados biológicos do organismo por parte 
das contingências. Diante dessas premissas, a) a avaliação no contexto médico ambulatorial e hospitalar 
tem como pressuposto a análise funcional das contingências dos comportamentos relacionados á saúde 
ou doença; e b) a intervenção no contexto médico-hospitalar tem como pressuposto a estimulação da 
aprendizagem de repertórios comportamentais de enfrentamento frente ás contingências de risco á 
saúde, e o fortalecimento dos comportamentos eficazes na prevenção das enfermidades. Desse modo, a 
discriminação dos estímulos antecedentes e conseqüentes para a modelagem de comportamentos 
alternativos que não induzam o risco à saúde, comportamentos que reduzem a vulnerabilidade biológica, 
respostas de fuga-esquiva aos agentes e condições patogênicas; e respostas de adesão aos 
tratamentos propostos para reabilitação de sua saúde, foram aqueles que contingenciaram as ações 
psicológicas do analista do comportamento em hospital geral. 
 
 
 
6. Um Modelo de Intervenção Breve no Tratamento de Fobias Específicas (A Brief Intervention Model in 
The Treatment of Specific Phobia) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). MARILIA NUNES 
FERNANDES, Aline Henriques Reis, Renata Ferrarez Fernandes Lopes, Maria Aparecida da Silva 
Moreira, Mara Rúbia Borges (Universidade Federal de Uberlândia) 
 
Resumo/Abstract: Os medos temporários (como medo do escuro, por exemplo) são comuns na segunda 
infância e podem se estender até a terceira infância. Contudo, começam a ser fator de preocupação 
quando interagem com núcleos de personalidade tais como , evitativo , obsessivo compulsivo ou 
dependente ; nesse último caso, ter um cuidador que seja excessivamente provedor e 
suportivo, favorecendo esquiva passiva frente a situações sentida como ameaçadora, não auxilia o 
indivíduo no processo de desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas, principalmente 
quando se trata de crianças em desenvolvimento. Dessa forma, objetiva-se com este trabalho mostrar 
adaptações de técnicas comportamentais–cognitivas que podem servir para intervir em situações de 
fobias específicas. Tais técnicas foram desenvolvidas para o atendimento de um caso clínico de uma 
criança de 10 anos realizado no Centro de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia. A 
criança apresentou como queixa fobia de escuro, apresentando comportamentos de esquiva ativa ( 



acorda durante a noite e chama a mãe, seja para beber água, ir ao banheiro, quer ir para a cama dos 
pais , dentre outros) e apresentava terror noturno . As técnicas utilizadas com a criança foram: 
Discriminação de contingências verbais ligadas a experiência de medo ( realizada através da encenação 
com bonecos a fim de estabelecer a relação entre estímulos e as resposta para sentimentos bons ( 
ligados à coragem ) que “acendem a luz do coração do boneco” e para sentimentos ruins ( ligados ao 
medo) que a “apagam a luz do coração do boneco”; questionamento socrático para avaliar e modificar os 
pensamentos automáticos relacionados à fobia de escuro; reforçamento de situações em que a criança 
conseguiu superar o medo e resolver seus problemas ; condicionamento vicário e treino de auto-eficácia, 
através da leitura de um livro em que a personagem principal atua como modelo de mudança; e 
identificação , avaliação e modificação das distorções cognitivas da criança ( técnica do óculos 
quebrado) frente a situação neutras percebida pela criança como ameaçadora. Na orientação de pais 
instruiu-se a realização do método de dessensibilização sistemática com a criança. Após o trabalho 
sistemático com a mãe e a criança, verificou-se que esta não apresentou mais medo do escuro. Estes 
dados sugerem que a associação destas técnicas favorecem um tratamento breve de fobias específicas , 
tais como a fobia de escuro , suscitando novos estudos clínicos com este arranjo de técnicas. 
 
 
 
7. A Terapia Cognitivo-Comportamental para Anorexia Nervosa (Cognitive Behavioural Therapy for 
Anorexia Nervosa) (TPC). MARILIA NUNES FERNANDES, Aline Henriques Reis, Dárcio Tadeu Lisboa 
Oliveira, Mara Rúbia Borges, Maria Aparecida da Silva Moreira (Universidade Federal de Uberlândia) 
 
Resumo/Abstract: As principais características clínicas da anorexia nervosa são: preocupações extremas 
em relação à forma e ao peso corporais, sendo estes muitas vezes os principais critérios para avaliar a 
auto-estima; comportamentos destinados a controlar o peso: dietas, vômitos auto-induzidos, uso de 
laxantes; em alguns casos ocorrência de episódios bulímicos. Acredita-se que estes sejam em parte uma 
conseqüência das dietas extremas (aspecto fisiológico), como também podem ser provenientes de 
mecanismos cognitivos, pois a preocupação extrema com a forma corporal leva ao estabelecimento de 
regras dietéticas rígidas e o descumprimento das mesmas, conduz à percepção de perda de controle e 
possivelmente aos episódios bulímicos. 
 
O objetivo deste trabalho é descrever a aplicação da abordagem cognitivo-comportamental ao caso de 
uma paciente, 24 anos, sexo feminino, Graduação em Letras, com anorexia nervosa subtipo compulsão 
periódica/purgativo, atendida na clínica escola da Universidade Federal de Uberlândia, que relatava 
medo intenso de engordar apesar de estar abaixo do peso para idade/altura, levando-a a vomitar duas 
vezes ao dia, realizar dietas, evitar comer alimentos calóricos: sorvete, doces, pães-de-queijo, 
denominados por ela "alimentos temerosos"; episódios bulímicos, que consistia na ingestão dos 
alimentos calóricos, que a levava a pensamentos "agora já comi um, vou engordar mesmo, então vou 
comer mais, depois vomito purgando de todas as calorias ingeridas". Ela apresentava a crença "ser 
magra é ser mais feliz". 
 
O tratamento foi baseado na concepção de que há integração de variáveis 
cognitivas/afetivas/comportamentais na etiologia/manutenção do transtorno, portanto utilizou-se técnicas 
comportamentais e cognitivas, destinadas à regularização dos hábitos alimentares e reestruturação 
cognitiva. A princípio houve socialização ao transtorno, esclarecendo sobre peso e regulação, 
conseqüências dos excessos alimentares e vômitos, e a ineficácia destes para controlar o peso; foram 
passados registros para monitoração dos hábitos alimentares: alimentos ingeridos, vômitos, 
circunstâncias, pensamentos, sentimentos, local/companhia. Os pensamentos automáticos, distorções 
cognitivas foram identificados, avaliados e testados na realidade para a construção de respostas 
alternativas através de técnicas como RPD, questionamento socrático, role-play, cartões de 
enfrentamento e para o manejo de ansiedade a técnica acalme-se 
 
(exemplos de pensamentos: "vou engordar após alimentar", "perdi o controle", "esta comida vai se 
transformar em gordura").  
 



Observou-se que a paciente começou a identificar os antecedentes aos episódios bulímicos e vômitos e 
passou a planejar atividades prazerosas, adquirindo maior autocontrole, crenças de auto-eficácia e a 
utilizar as técnicas aprendidas em situações diversas, melhorando sua qualidade de vida. 
 
 
 
8. Aquisição e Manutenção de Distúrbio de Comportamento de Agressão à Criança (Acquisition and 
Maintanance of Child Aggression Behavior Disturbance.). CAMILA ITUASSÚ (Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte), Roberta Romagnoli (Universidade Pontifícia de Belo Horizonte) 
 
Resumo/Abstract: Este trabalho tem como tema o estudo do ambiente familiar na problemática da 
agressividade na criança. No que se refere à agressividade, trabalhamos com o distúbio de conduta 
agressiva em crianças no Brasil contemporâneo, analisando sua relação com o grupo familiar. 
 
Os objetivos deste trabalho são: conceitualizar o distúrbio de agressividade infantil, identificando os 
comportamentos reforçadores na conduta agressiva; contextualizar família, interação e disfuncionalidade 
e; descrever e analisar a aquisição e a manutenção do distúrbio de conduta agressiva em crianças.  
 
Observaremos a relação entre o meio em que a criança vive e a resposta agressiva. Determinando os 
comportamentos que são adquiridos pela criança através da aprendizagem na relação com os pais. E 
como a relação destes com a criança mantem os comportamentos agressivos. 
 
Compreender esta conduta agressiva nas crianças é previnir a violência no futuro assim como evitar que 
este comportamento possa passar como herança a outras gerações. A violencia precisa ser contida de 
forma eficaz e adequada. Sendo assim, faz-se necessário uma pesquisa sobre a aquisição e 
manutenção da agressividade, onde por sua vez, identificando estes ítens podemos pensar e articular 
manobras para intervir na sociedade de forma a previnir a violência. 
 
 
 
9. Adesão à Dieta por Pacientes Diabéticos: Eficácia de Registros de Automonitoração e do Relato 
Verbal (Adherence to Diet by Diabetic Patients: Effectiveness of Self-Monitoring Registry and Verbal 
Report) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Andressa Fernandes, Ingrid Immer , Eleonora 
Ferreira, MICHELE MALCHER (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: Pesquisas apontam a dieta como uma das exigências do tratamento do diabetes de 
mais difícil adesão. O uso de múltiplas medidas de adesão com pacientes deste grupo pode favorecer o 
aumento de respostas de auto-observação, auto-cuidado, e autocontrole em relação ao comportamento 
alimentar. Neste estudo registros de automonitoração e relato verbal foram utilizados como medidas de 
adesão, com o objetivo de investigar seus efeitos sobre o seguimento de regras nutricionais por 
pacientes diabéticos Tipo 2, com quadro de obesidade moderada. Foram selecionados três participantes, 
inscritos em um programa multiprofissional de um hospital universitário: Participante A (sexo masculino, 
50 anos e com diagnóstico de diabetes há um ano); Participante B (sexo feminino, 39 anos e com 
diagnóstico de diabetes há um ano) e Participante C (sexo masculino, 54 anos e com diagnóstico de 
diabetes há cinco anos). Todos eram alfabetizados, de classes sócio-econômicas distintas e 
apresentavam dificuldades de adesão à dieta, em pelo menos 50% das refeições recomendadas pela 
nutricionista. A coleta de dados foi realizada na casa dos participantes, em cinco fases. Fase 1: 
entrevista inicial para identificação da Linha de Base (LB) de comportamentos de seguir as regras 
nutricionais. Fase 2: entrevistas de treino em auto-observação do comportamento alimentar realizadas 
em dias alternados, mediante duas condições. A Condição 1 caracterizou-se pelo uso de registros de 
automonitoração e a Condição 2 pela solicitação do relato verbal do participante sobre sua alimentação 
do dia anterior. O critério de mudança entre as condições foi obter o mínimo de 50% no índice de adesão 
à dieta (IAD) em três entrevistas consecutivas. Fase 3: entrevistas para avaliação dos custos e 
benefícios identificados nas duas condições. Fase 4: entrevistas para treino no planejamento da adesão 
à dieta. Fase 5: entrevista de encerramento. Todos os participantes foram inicialmente treinados na 
Condição 1, passando para a Condição 2 após um número variado de entrevistas. Melhoras no 



comportamento de auto-observação em relação à qualidade, quantidade e fracionamento da dieta foram 
observadas entre todos os participantes deste estudo. Resultados indicam que o uso de registros de 
automonitoração contribui para a ampliação do repertório de auto observação, melhora da qualidade dos 
relatos verbais e do IAD de pacientes diabéticos e obesos. Os resultados obtidos deverão ser 
acompanhados de discussões acerca das dificuldades encontradas, como a imprecisão das informações 
contidas nos protocolos nutricionais e a interferência de problemas de saúde associados ao diabetes na 
melhora da adesão ao tratamento. 
 
 
 
10. Apoio Social e Gerenciamento de Condições Crônicas: Uma Revisão da Literatura (Social Support 
and Chronic Condition Management: A Literature Review). MICHELE MALCHER, Eleonora Ferreira 
(Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: As condições crônicas freqüentemente impõem comprometimentos à qualidade de 
vida de seus portadores e seus familiares, além de onerosos encargos financeiros ao sistema de saúde. 
Inúmeros estudos têm destacado os baixos índices de adesão ao tratamento verificados entre 
portadores destas condições, como ocorre com o Diabetes mellitus. Esta patologia apresenta-se como 
um modelo clássico para o estudo da adesão e gerenciamento de condições crônicas, visto que a 
complexidade de seu tratamento requer amplas mudanças comportamentais. Em concordância com o 
modelo ampliado de tratamento de condições crônicas proposto pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), os resultados de recentes estudos sugerem que a presença de uma rede de apoio social pode 
influenciar resultados em saúde entre portadores destas patologias, contribuindo para a melhor adesão 
ao tratamento. Este trabalho consistiu em uma revisão de estudos na área da saúde que buscaram 
relacionar a disponibilidade de apoio social e o gerenciamento de doenças crônicas, com ênfase no 
diabetes. Por meio de pesquisas nas bases de dados psycINFO e MEDILINE e periódicos impressos no 
período de 1996 a 2003, os estudos levantados foram analisados de acordo com os tipos de patologias 
abordadas, as variáveis sócio-demográficas dos participantes e os aspectos metodológicos. Foram 
identificados estudos relacionando o apoio social ao tratamento de diversas patologias e, de modo geral, 
verificou-se que as pesquisas têm sido desenvolvidas com participantes em diversas fases do 
desenvolvimento, com o predomínio de adultos. No que se refere às pesquisas em diabetes, identificou-
se que a maioria dos estudos envolvendo familiares contou com a participação de pais de crianças e 
adolescentes com esta patologia, não sendo verificados estudos com cuidadores de pacientes idosos. 
Quanto ao delineamento metodológico, constatou-se que há um número reduzido de intervenções 
dirigidas a familiares de portadores destas patologias, comparadas com elevado número de pesquisas 
correlacionais. Recentes estudos em Análise Aplicada do Comportamento fornecem direcionamentos 
para o adequado manejo destas condições, sugerindo tecnologias para intervenção, como a 
automonitoração. De modo consistente com as diretrizes propostas pela OMS, a análise destes estudos 
destacou a necessidade do desenvolvimento de pesquisas de intervenção com cuidadores de pacientes 
diabéticos, particularmente idosos, na medida em que podem contribuir para a melhoria dos índices de 
adesão, redução dos custos para pacientes, familiares e o próprio sistema de saúde. 
 
 
 
11. Mãe Adotiva versus Mãe Biológica: uma Luta Judicial e Emocional (Adoptive Mother Versus 
Biological Mother: A Judicial and Emotional Fight) (CSE). CLAUDIA GADELHA, Daniely Tatmatsu 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho se refere a um caso atendido no setor de adoção do Juizado da 
Infância e da Juventude da comarca de Fortaleza, no qual, verificamos que a mãe biológica de M. 
pretendia reaver seu filho apesar de já ter decorrido quatro anos de sua entrega (desde seu nascimento). 
Os requerentes (o casal que almeja obter a adoção da criança) por outro lado sequer haviam dito a 
criança sua verdadeira origem e escondiam da criança sua mãe biológica. Entretanto, esta, em tentativa 
desesperada de contracontrolar a situação, certo dia se dirigiu ao infante dizendo-lhe: “Sabia que sou a 
tua mãe?”. A criança então ficou aterrorizada, temerosa que a "bruxa malvada" viesse lhe roubar do seu 
lar, reação esperada, visto que M. não discriminava a função que esta mulher tinha em sua vida, pois 
não foi modelado para tal. Muito embora seja claro a função aversiva que a genitora passou a ter para a 



criança, sabemos que a lei brasileira privilegia os direitos dos genitores, conforme o Código Civil, e que 
alguns juizes e promotores não se embasam no Estatuto da Criança e do Adolescente que sugere 
decisões em função do bem estar da criança. Diante do exposto, a equipe de psicologia do setor de 
adoção realizou diversas entrevistas com os requerentes, com a mãe biológica, várias sessões com a 
criança, e de um encontro entre "ambas as mães" de M. Fazendo uma análise funcional do caso, 
podemos verificar que o comportamento dos pais adotivos (tentativa de afastar a mãe biológica) estava 
em esquema de reforço negativo pois afastava o medo da perda do filho. Verificamos ainda padrões de 
controle e contra-controle, bem como de regras e autoregras que desde o inicio levariam ao conflito, e 
impediria um acordo que beneficiasse a todos. 
 
 
 
12. Tratamento Ambulatorial com Alcoolistas com Referencial Cognitivo-Comportamental e no Modelo 
Minnesota (Ambulatorial Treatment with Alcoholics in Cognitive-Behaviour Referential and Minnesota 
Style). GERALDO RESENDE, Lidiane Campolina, Daiana Baroni, Maurielle Quinani, Patrícia Mondaini, 
Elisângela Ferreira (UFSJ) 
 
Resumo/Abstract: O alcoolismo traz seqüelas físicas, quais sejam, pressão alta, pancreatite, úlcera, 
cardiopatia, cirrose, psicológicas, como, problemas de memória, irritabilidade, nervosismo, insônia, 
depressão, ansiedade e sociais, como o desemprego, problemas conjugais e familiares, acidentes de 
trabalho e automobilísticos e prisões. 
 
 
 
Os objetivos deste trabalho foram construir uma parceria da UFSJ com a Vila Esperança, implantando 
um serviço ambulatorial para o tratamento do alcoolismo, realizar diagnóstico e tratamento de base 
ambulatorial em pacientes alcoolistas e assistir terapeuticamente os familiares destes pacientes.  
 
 
 
Foram atendidos quatro pacientes alcoolistas, de grau severo, com idade entre 27 a 43 anos, de ambos 
sexos, sem problemas físicos, psíquicos ou neurológicos graves, que deram entrada no serviço 
ambulatorial. 
 
 
 
O procedimento realizado constou de treinamento de seis estagiárias do curso de psicologia da UFSJ, 
bem como de uma assistente social da mesma instituição por três meses, elaboração da estratégia 
terapêutica juntamente com o psicólogo da Vila Esperança, triagem inicial incluindo ficha de identificação 
dos pacientes, Escala SAAD, para investigar o grau de severidade do alcoolismo, 
Escala SOCRATES, que investiga o grau de prontidão/motivação para o tratamento e questionários do 
Modelo Minnesota. 
 
 
 
Os pacientes selecionados participaram durante quatro meses, três vezes por semana, de atividades 
terapêuticas de base Cognitivo-comportamental e do Modelo Minnesota, incluindo psicoterapia de grupo 
e individual, palestras informativas sobre o alcoolismo, dinâmicas, técnicas de prevenção de recaída e 
pós tratamento. Foi realizado também um programa familiar semanal, discussão de casos clínicos e 
análise da prontidão para mudança dos pacientes no início, meio término do tratamento através da 
Escala SOCRATES. Os resultados deste trabalho mostraram, embora com uma amostra restrita, uma 
adesão ao tratamento de 25% dos pacientes, indicando uma possível associação de técnicas cognitivo-
comportamentais com o Modelo Minnesota e redução da ambivalência de 25% dos pacientes.  
 
 
 



Os autores concluíram que após a implantação deste serviço, faz-se necessário a implantação de um 
programa ambulatorial continuado, facilitando o seguimento dos pacientes em longo prazo, a ampliação 
do atendimento para pacientes dependentes de outras drogas, e o estudo da integração de abordagens 
que diminua a ambivalência dos pacientes para o tratamento e que abordem o pareamento do paciente 
ao tratamento, a prevenção de recaída e o controle da auto-eficácia. 
 
 
 
13. Uma Proposta de Tratamento Individual para Fobia Social (An Individual Treatment Proposal for 
Social Phobia). BENERIA DONATO, Marcela Pires Passos (Faculdade Esuda) 
 
Resumo/Abstract: A abordagem cognitiva comportamental tem proposto e divulgado diversas técnicas 
para a tratamento da Fobia Social. Neste trabalho nosso objetivo é descrever os procedimentos para 
tratamento da Fobia Social, dando ênfase ao treino de habilidades sociais na forma individual. A 
literatura reforça que a forma grupal é mais eficaz, mesmo concordando, sentimos a necessidade de 
propor uma forma individual, pois, além de também ser eficaz, algumas vezes o psicoterapeuta não 
dispõe de um grupo adequado (Donato, 2003). O Treinamento em Habilidades Sociais (THS) tem sido 
utilizado para tratamento Fobia Social, por que em geral os fóbicos sociais apresentam déficits de 
habilidades sociais que mantém a fobia e dificultam a exposição. Neste sentido ensinar um repertório 
adequado de habilidades sociais pode facilitar a redução da ansiedade no confronto interpessoal e a 
exposição gradual. De acordo com Caballo (2003) o comportamento socialmente habilidoso é um 
conjunto de comportamentos emitidos por um indivíduo em um contexto interpessoal que expressa os 
sentimentos, atitudes, desejos, opiniões ou direitos desse indivíduo, de um modo adequado à situação, 
respeitando esses comportamentos nos demais, e que geralmente resolve os problemas imediatos da 
situação enquanto minimizam a probabilidade de futuros problemas. Algumas técnicas utilizadas na 
proposta individual são o ensaio comportamental, jogo de papeis e vídeo feedback. O tratamento é 
dividido em 5 momentos: primeiro é realizado uma análise funcional, construção da lista de dificuldades 
e educação, segundo treinamento das habilidades no consultório apenas com a terapeuta, terceiro 
treinamento das habilidades no consultório com a terapeuta e a co-terapeuta, quarto treinamento das 
habilidades e exposição gradual ao vivo com a co-terapeuta, quinto reavaliação dos objetivos e das 
dificuldades através do IHS-Del-Prette, Escala Fobia Social e Escala SUDS da hierarquia de exposição. 
Os resultados alcançados com esta proposta nos fazem concluir, com humildade, que o treino de 
habilidades individual propicia repertório adequado a exposição, permitindo ao paciente uma maior 
confiança para enfrentar as situações sociais, mas que são necessários estudos mais controlados que 
possam demonstrar a eficácia da proposta individual de maneira mais cientifica. 
 
 
 
14. Análise do Comportamento Infantil: Estudo de Caso de uma Clínica-Escola (Analysis of Children 
Behavior: Case Study of a School Clinic). SILVIA LEITE DE GODOY, Gláucia da Motta Bueno 
(Universidade São Francisco) 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho teve como objetivo apresentar um caso clínico atendido na 
Clínica-Escola da Universidade São Francisco, durante o estágio de psicomotricidade sob o enfoque da 
análise do comportamento. O participante deste estudo foi uma criança de 9 anos, do sexo masculino, 
aluno da segunda série do ensino fundamental de uma escola pública, que reside com os pais e um 
irmão de 7 anos. No início do processo psicoterápico, foram realizadas entrevistas com os pais com a 
finalidade de obter dados relevantes à queixa, que referia-se ao desenvolvimento motor, às dificuldades 
de aprendizagem, assim como baixa auto-estima apresentada pelo cliente. A mãe revelou-se apreensiva 
com a educação e futuro dos filhos, ao contrário do pai, que em alguns momentos mostrou-se passivo 
diante da situação. As principais características apresentadas pelo cliente dizem respeito ao seu 
comportamento social e à dificuldade escolar. Demonstrou-se disposto a contribuir com a psicoterapia. A 
relação terapêutica foi estabelecida de forma satisfatória, o que contribuiu com o resultado do 
tratamento. Os atendimentos foram realizados semanalmente, os quais totalizaram 28 sessões. Os 
procedimentos utilizados foram sessões individuais com a criança através de atividades lúdicas, técnicas 
psicomotoras e comportamentais que trabalharam a auto-estima, o relacionamento social, as 



dificuldades de aprendizagem e motora. Foi realizado também orientações aos pais para identificar as 
contingências familiares, além de instruí-los em como lidar com as dificuldades apresentadas pelo 
cliente. Os resultados mostraram mudanças no repertório comportamental, as quais foram mencionadas 
pelos relatos dos pais nas entrevistas e pelo próprio cliente sobre situações do seu cotidiano. Houve 
evolução gradativa na sua coordenação motora, com melhora significativa no seu comportamento social 
e emocional. Através das orientações aos pais, notou-se que a mãe está mais consciente de algumas 
funções e seu pai mais participativo nas responsabilidades familiares e escolares. Sugere-se novos 
estudos na área da análise do comportamento infantil como fomento para atualização de procedimentos 
e intervenções que acompanhem as tendências do mundo atual. 
 
 
 
15. Avaliação do Atendimento na Hipertensão Arterial no Programa de Saúde da Família: Governador 
Valadares/RegiãoIV/CAIC1. (Assessment of an Arterial Hypertension Service in Family Health Program: 
Governador Valadares/RegionIV/CAIC1) (CSE; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). LÍDIA 
BRANCO ABREU, João Carlos M. Martinelli (Núcleo de Estudos em Análise do Comportamento e 
Prática Cultural ACPC/Universidade Vale do Rio Doce) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo desta pesquisa é conhecer o perfil dos pacientes, adesão ao atendimento e 
qualidade do programa de controle da Hipertensão Arterial desenvolvido pelo município de Governador 
Valadares, a partir de dados disponíveis em prontuários médicos e formulários em anexo. Foram 
analisados todos os prontuários de pacientes exclusivamente hipertensos, com no mínimo quatro 
medições de pressão arterial entre as sete últimas consultas, dos casos atendidos pela unidade CAIC I 
do Programa de Saúde da Família (PSF). Dos prontuários foram analisadas todas as informações que 
estes dispunham, exceto marcações e resultados de exame. Os resultados encontrados permitem traçar 
o seguinte perfil dos pacientes: idade entre 46 e 70 anos (62,2%); sexo feminino (70,3%); casados 
(48%); de raça parda (29%); somente 7,4% não apresenta nenhum fator de risco e as orientações a esse 
respeito são, na maioria das vezes, incompatíveis com os fatores observados; 34,5% não apresentam 
complicadores da Hipertensão Arterial; 100% fazem uso de medicação de ação no aparelho 
cardiovascular, além de outros medicamentos de ação terapêutica diversas; mas somente 10,8% fazem 
uso regular da medicação; 14,2% apresentam outras doenças além do quadro clínico de Hipertensão 
Arterial. Quanto a qualidade do serviço prestado, verifica-se baixa quantidade e qualidade nos dados 
registrados e ausência da relação entre a oferta nos projetos disponíveis e perfil clínico do paciente. 
Através dos dados obtidos é possível inferir sobre a adesão ao tratamento – que não se mostrou 
satisfatória, sendo necessário mais estudos para verificar junto aos pacientes possíveis fatores que 
levam a sua ocorrência. É importante ressaltar que foi encontrada variação no registro dos dados e a 
prevalência de dados não especificados foi elevada. Portanto, urge reavaliar o desenvolvimento do 
programa e criar uma rotina de registro de dados e avaliação da correspondência entre oferta de 
atividades e perfil clínico do paciente. 
 
 
 
16. Controle Aversivo e Comportamentos de Fuga-Esquiva: Relações Difusas na Vida do Indivíduo 
(Aversive Control and Escape-Avoidance of Behavior: Diffuse Relations in an Individual's Life) (VRB). 
EDSON HUZIWARA (Universidade Federal de São Carlos), Lilian Medeiros, Kátia Ramos (Instituto de 
Análise do Comportamento de Campinas) 
 
Resumo/Abstract: Os efeitos advindos de contingências aversivas sobre o comportamento são 
amplamente descritos na literatura. O presente relato demonstra como contingências aversivas podem 
interferir em todos os campos da vida do indivíduo. Guto, 14 anos, estudante, trouxe como queixa 
problemas escolares de indisciplina e déficit de atenção. Guto perdeu o pai aos três anos de idade. A 
mãe casou-se novamente e, então, moravam na casa o cliente, a mãe, o padrasto e o meio-irmão 
menor. Durante as sessões de atendimento constatou-se que as dificuldades na escola estavam 
relacionadas aos comportamentos inadequados de fuga-esquiva emitidos em função das contingências 
aversivas às quais ele era submetido em sua casa. Guto relatava situações em que era possível 
identificar que contingências aversivas estavam presentes em sua vida, especialmente no 



relacionamento com o padrasto, por quem era dura e injustamente punido. Como as punições 
apresentadas pelo padrasto eram severas e freqüentes, os conflitos na casa de Guto eram constantes e 
sérios. A mãe, para se esquivar das discussões ocasionadas pelo marido, culpava o filho pelo 
desentendimento e dava a ele modelos inadequados fuga-esquiva, tais como ficar quieto ou ir para o 
quarto. Em decorrência dessa dinâmica familiar, surgiram sentimentos de desamparo e falta de proteção. 
Os principais objetivos da intervenção foram conscientizar o cliente das contingências aversivas e 
injustas às quais estava exposto, servir de modelo comportamental para tipos alternativos de 
relacionamento e fornecer opções de fuga-esquiva eficientes para o cliente. Dessa forma, o terapeuta 
levou o cliente a discriminar que o padrasto era injusto e aplicava punições severas não contingentes 
aos seus comportamentos; forneceu modelos alternativos de interação, baseados em reforçamento 
positivo; e instalou comportamentos de fuga-esquiva para diminuir a probabilidade da ocorrência de 
conflitos, posto que, na atual condição, era alta a probabilidade de que qualquer tentativa de contra-
controle seria punida pelo padrasto. Quanto aos resultados, o cliente começou a discriminar as 
contingências às quais estava exposto; conseguiu identificar e descrever de maneira mais precisa os 
sentimentos que tais contingências produziam; e passou a emitir algumas respostas de fuga-esquiva em 
relação ao padrasto. Além disso, observou-se uma melhora no desempenho acadêmico e uma 
diminuição dos comportamentos inadequados apresentados em sala de aula, mesmo que nenhuma 
intervenção específica tenha sido planejada. O cliente também apresentou melhora no repertório de 
interação social. 
 
 
 
17. Utilização de Técnicas Comportamentais no Acompanhamento Pré-cirúrgico do Paciente cardiaco. 
(Behavior Techniques in the Pre-surgical Accompaniment of a Cardiac Patient). POLYANNA VIEIRA, 
Juliana Machado, Lúcia Boaventura, Joaquim Coutinho, Francisco Albanesi Filho (Hospital Universitário 
Pedro Ernesto) 
 
Resumo/Abstract: A partir da indicação de Cirurgia Cardíaca os pacientes podem apresentar medo, 
ansiedade e insegurança. De acordo com Skinner (1991, p.102): “Comportamentos perturbados são 
causados por contingências de reforçamento perturbadoras, não por sentimentos ou estados da mente 
perturbadores, e nós podemos corrigir a perturbação corrigindo as contingências”. O paciente no 
momento pré-cirúrgico não é capaz de discriminar e relatar as contingências que o afetam. O terapeuta 
então, deve se preocupar com os comportamentos-problema e os sentimentos adversos apresentados 
pelo paciente, mas tem que encontrar e alterar as contingências das quais elas são função.  
 
Com base nestes dados e baseando-se no referencial teórico, empírico e experimental do Behaviorismo 
Radical e da Análise do Comportamento Humano, a equipe de Psicologia Médica do serviço de 
Cardiologia vem acompanhando os pacientes cardiopatas com indicação para cirurgia.  
 
O acompanhamento é feito por três terapeutas do serviço com um programa de preparo psicológico e 
informativo pré-cirúrgico, a partir da indicação da cirurgia na Enfermaria até o momento em que o 
paciente é anestesiado, visando fazer a apresentação da equipe do Serviço de Cirurgia Cardíaca e de 
Anestesiologia, facilitar a ambientação na sala, dar suporte comportamental e reafirmar o encontro no 
CTI de Cirurgia Cardíaca, previamente combinado. 
 
Com este estudo objetivou-se: diminuir a emissão de comportamentos ansiosos dos pacientes no pré-
cirúrgico imediato; reduzir as complicações do pós-operatório; facilitar a comunicação do paciente junto à 
equipe interdisciplinar do Centro Cirúrgico; e comprovar a eficácia deste tipo de atuação. 
 
Trata-se de estudo qualitativo, onde foram selecionados como sujeitos 20 pacientes, com idade entre 44 
e 80 anos, de ambos os sexos, sendo 12 do sexo masculino, submetidos à Cirurgia Cardíaca entre os 
meses de Fevereiro a Junho de 2004. As técnicas utilizadas para coletas de dados foram entrevistas e 
observação participante. 
 
A utilização das técnicas comportamentais variaram em função das contingências de cada caso e do 
repertório comportamental dos terapeutas.  



 
A maioria dos pacientes, 75%, relataram em entrevistas, sentir-se mais amparados pela Equipe, sentir 
maior confiança na mesma e na sua recuperação. Na observação participante verificou-se em 80% a 
diminuição da emissão de comportamentos ansiosos no pré-cirurgico imediato, como: choro, tremores, 
sensação de falta de ar e espasmos musculares.  
 
Pode-se concluir que a presença e a atuação do psicólogo no Centro Cirúrgico é pertinente e relevante 
tanto para o paciente quanto para a equipe interdisciplinar. Estudos subseqüentes permitirão o 
aperfeiçoamento deste tipo de atuação e a comprovação destes resultados. 
 
 
 
18. Análise Comportamental de Relações Interpessoais entre Estudantes de Psicologia (Behavioral 
Analysis of Interpersonal Relationships Among Undergraduate Psychology Students). ED GOLFETO, 
Jaisa Abalo, Tenille Stesse, Priscila Bedore, Ligia Abreu (Unaerp) 
 
Resumo/Abstract: Os relacionamentos interpessoais tem sido um tema bastante freqüente na 
intervenção de dificuldades pessoais na Terapia Comportamental. Realizando Aconselhamento 
Psicológico breve com universitários nesta abordagem, Golfeto e colaboradores no ano de 2003 
levantaram os principais motivos da procura de apoio psicológico na Universidade e identificaram os 
relacionamentos interpessoais como o motivo mais freqüente. O presente estudo é uma ampliação 
destes resultados. Os sujeitos foram 124 universitários inscritos no ano de 2003 e que responderam um 
questionário de 23 itens. Além dos dados de identificação foram analisadas as perguntas abertas sobre 
os relacionamentos familiares, com amigos e amorosos. Ao se pronunciarem espontaneamente quanto a 
família mencionaram principalmente o nível de insatisfação X satisfação (61%), com uma maioria de 
satisfeitos (49%). Por outro lado, 48% mencionaram dificuldades e 49% com quem tem estas 
dificuldades (elas são duas vezes mais freqüentes com pais do que irmãos); os motivos foram 
mencionados por 53% da clientela sendo as brigas as mais freqüentes. Em relação aos amigos, 66% 
consideram que tem realmente amigos mas que eles são poucos. Também aqui manifestaram mais 
freqüentemente o nível de insatisfação X satisfação nos relacionamentos (70%). Quanto ao grau de 
confiança nas relações de amizade 42% se pronunciou, a maioria dizendo de sua pouca confiança 
(56%). Nos relacionamentos amorosos a maioria falou das razões de sua insatisfação X satisfação, 
quando 53% manifestaram razões de insatisfação (insegurança e ciúmes a mais freqüente) e 19% as de 
satisfação (envolvimento no relacionamento a mais freqüente). 
 
 
 
Palavras-chave: Relacionamentos familiares, com amigos e amorosos. Satisfação nos relacionamentos 
interpessoais. Razões de insatisfação X satisfação 
 
 
 
19. Diferenças de Qualidade de Vida Entre Universitários Ingressantes e os Que Frequentam 
Aconselhamento Psicológico (Differences in the Quality of Life Among Freshman and Undergraduate 
Students under Psychological Counseling) (CSE; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ED 
GOLFETO, Camila Cruz (Clinica Particular), Sandra Kroll (Universitária), Silene Macarenco (Clinica 
Particular) 
 
Resumo/Abstract: Conforme mostrado em pesquisas anteriores o IQVU (Inventário de Qualidade de Vida 
de Universitário) parece ser um bom indicador da qualidade de vida de universitários( Golfeto, 2002 e 
Golfeto e col. 2003), quando índices de importância X satisfação foram analisados a semelhança do IQV 
de Michael B. Frisch usado em intervenções em saúde mental e na prática clínica. Com o objetivo de 
apontar diferenças da qualidade de vida entre alunos ingressantes e os que buscam apoio psicológico na 
Universidade desenvolveu-se o presente estudo. Foram mostradas as diferenças entre o perfil de 97 
alunos que procuraram apoio psicológico no ano de 2003 com os de 808 alunos ingressantes da mesma 
universidade em 2001, através do IQVU, de pesquisa já divulgada. Os dados de identificação são 



semelhantes para ambas as amostras diferindo na seqüência da faixa etária, sexo, turno e das etapas 
dos cursos. Para manter quase a mesma satisfação na área acadêmica (Universitários Ingressantes 2,07 
e Universitários do Aconselhamento Psicológico 2,24) o custo de resposta é bastante diferente para as 
duas amostras com índices de importância X satisfação inferiores para o aluno que busca 
aconselhamento psicológico, tanto na área ambiente como na pessoal, sendo esta a de maior 
comprometimento. Os aspectos afetivos são os mais responsáveis pelas dificuldades pessoais dos que 
buscam aconselhamento, embora frente os aspectos físicos, os cognitivos, os dos relacionamentos 
interpessoais, de crença e religião sejam inferiores para estes sujeitos, fazendo exceção a escolha do 
curso. Na área ambiente os universitários que buscam aconselhamento psicológico são mais 
insatisfeitos em todos os itens estudados: moradia, transporte, lazer/diversão, atividades culturais e 
profissionais, finanças e atividades esportivas, com diferenças acentuadas nas três últimas. Apenas na 
área acadêmica os índices de satisfação dos universitários do aconselhamento psicológico superam os 
ingressantes em alguns itens: qualidade de professores, atividades extra-curriculares e conteúdo das 
matérias, o que se justifica por freqüentarem etapas mais avançadas dos cursos. 
 
 
 
20. Análise Comportamental da Relação Profissional-Paciente na Clínica Odontológica do Centro 
Universitário do Pará (Behavioral Analysis the Professional-Patient Relationship in Clinical Odontology of 
CESUPA) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). NILDA TOSCANO, Antônio Selmo, Monique 
Houat, Paloma Oliveira, Marcelo Canto, Gilmara Melo (CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PARÁ) 
 
Resumo/Abstract: A relação profissional-paciente é usualmente bilateral e complexa. O avanço 
biotecnocientífico experimentado nos dias atuais pode influir positiva ou negativamente nesta relção, 
dependendo de como as informações, métodos e técnicas venham a ser utilizadas. Considerando que o 
paciente é sempre um ser humano que procura atenção odontológica porque de alguma forma é 
portador de uma situação de risco que o faz sofrer(com exceção dos casos de prevenção) estes exigem 
do profissional não apenas uma boa execução de procedimentos, mas também conhecimentos a nível 
psico-social. A pesquisa realizada teve por objetivo analisar a relação entre profissionais (alunos do 6º e 
9º semestre do curso de odontologia) e pacientes de uma clínica escola. Entrevistou-se e observou-se 
11 pacientes; e observou-se o comportamento de 22 profissionais durante o atendimento odontológico. 
Os dados apontam que, em relção ao tratamento, o que o paciente menos gosta e o que traz maior 
desconforto são os instrumentos rotatórios (54,55%), seguidos de anestesia, isolamento e 
sugador(27,27%) e o procedimento de raspagem (18,18%). Durante a consulta 81,82% de pacientes 
foram reforçados positivamente através de elogios; destes 72,13% também foram tratador atravpes de 
dessensibilização sistemática, orientação antecipatória e deslocamento de atenção; com 9,09% utilizou-
se controle aversivo através de ameaças e críticas inadequadas; e com 9,09% utilizou-se o 
procedimento de modelação. Em relação aos sinais de medo e ansiedade:54,55% apresentaram olhar 
atento às mãos do profissional, caretas, mãos trêmulas e contrações musculares nas pernas e mãos; 
45,45% não apresentram sinais de medo e ansiedade. Muitos comportamentos que ocorreram podem 
ser vistos como esquivas e/ou fugas de estímulos aversivos que existem no ambiente odontológico dada 
a natureza aversiva do tratamento, além da própria situação de permanecer imóvel durante certo tempo. 
Os dados apontam que cuidar da relação profissional-paciente em odontologia é de fundamental 
importância para o sucesso do tratamento. 
 
 
 
Palavras-chave: análise comportamental, relação profissional-paciente, clínica escola 
 
 
 
21. Terapia Comportamental como Aprendizagem: Um Estudo de Caso (Behavioral Therapy like 
Learning: A Case Study). Marcelo Alves Santos, DIVA SILVA DE OLIVEIRA (Centro Universitário de 
Santo André) 
 



Resumo/Abstract: Um dos objetivos da Terapia Comportamental é fazer com que o cliente aprenda a 
identificar as contingências que estão mantendo os comportamentos relacionados às suas queixas. 
Cabe ao terapeuta ser o mediador desse processo de aprendizagem. 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 auxiliar administrativa de 43 anos, 
casada, com três filhos (gêmeos de 15 anos e menina de 4 anos), procurou a clínica queixando-se de 
"ter preocupação excessiva com seus dois filhos gêmeos, ao ponto de sufocá-los". Dados iniciais 
coletados apontaram para outras dificuldades: a cliente apresentava déficit de repertório social (não tinha 
amigos, interação social restrita à família), déficit de assertividade (concordava com opiniões dos outros 
apenas para não brigar), padrão de fuga-esquiva verbal (evitava falar sobre seus sentimentos) e 
dificuldade de discriminar emoções. Análise funcional mostrou a necessidade de desenvolver o 
autoconhecimento, no sentido de fazer a cliente identificar contingências controladoras dos seus 
comportamentos de fuga-esquiva. Para isso, a cliente foi incentivada a realizar auto-observações, 
descrever sua rotina nas sessões e analisar contextualmente situações cotidianas em conjunto com o 
terapeuta. Paralelamente, iniciou-se um treino de habilidades sociais. Após dois meses de atendimento a 
cliente começou a expressar seus sentimentos e emitir opiniões para o terapeuta, embora não tenha 
alterado os padrões comportamentais relacionados a sua rotina, apresentando ainda dificuldade para 
priorizar suas necessidades. Uma avaliação parcial sugere que as intervenções continuem buscando a 
generalização dos progressos obtidos. 
 
 
 
22. Conceitualização Cognitivo-Comportamental de Caso Clínico: Relação entre Distúrbio de 
Personalidade Dependente e Distúrbios de Ansiedade (Behavioral-Cognitive Conceptualization of Clinic 
Case: Relationship Between Dependent Personality Disorder and Anxiety Disorders) (Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). ALINE HENRIQUES REIS, Renata Ferrarez Fernandes Lopes 
(Universidade Federal de Uberlândia) 
 
Resumo/Abstract: A formulação de caso é um processo dinâmico e fluido que requer teste de hipóteses. 
Ela orienta a escolha e a implementação das técnicas bem como a avaliação do processo 
psicoterapêutico. Ancorado nesse raciocínio, o presente trabalho objetivou descrever a conceituação 
cognitiva de um caso clínico atendido na clínica-escola da Faculdade de Psicologia da Universidade 
Federal de Uberlândia. A paciente (E.) tem 37 anos, trabalha em serviços gerais, é divorciada, mora de 
aluguel com dois filhos e mantém um relacionamento com homem casado. Apresenta diagnóstico 
psiquiátrico de pânico ao longo de 10 anos, tomando desde então, medicamento antidepressivo. Seus 
pais faleceram cedo e os abandonos pelos quais passou sustentou, de acordo com o modelo de Young, 
esquemas desadaptativos precoces de falta de autonomia levando à crenças de ser incapaz de 
funcionar por si própria e de necessitar de apoio constante de outros (dependência); à idéia de que deva 
sacrificar voluntária ou involuntariamente suas necessidades para satisfazer a dos outros, acompanhada 
da incapacidade em reconhecer as próprias necessidades (subjugação) ao medo de acontecer algo 
consigo (vulnerabilidade a feridas e doenças) e ao medo de perder o controle involuntariamente sobre 
seus próprios comportamentos, emoções e corpo (medo de perder o auto-controle) . Todas estas 
experiências precoces levaram a hiperativação do núcleo dependente, fazendo com que E. apresentasse 
as seguintes estratégias comportamentais hiperdesenvolvidas reforçadas por seu ambiente: 
comportamento verbal e não verbal ligados a relações de dependência e a busca de ajuda e apoio. O 
desenvolvimento de sintomas hipocondríacos que levaram à síndrome de pânico nos leva a 
conclusão de que esta última síndrome tem caráter instrumental fazendo com que E. eleja os 
profissionais da saúde como seus cuidadores. Os pensamentos e a situação de estar só desencadeiam 
o mecanismo de evitação comportamental ( esquivas ativas e passivas) e cognitiva. As distorções 
cognitivas são usadas por E. como mecanismos mantenedores dos esquemas desadaptativos precoces. 
Um mecanismo de compensação do esquema de dependência/incompetência levou E. a hiperativar o 
núcleo obsessivo-compulsivo fazendo-a acreditar que deve fazer tudo sozinha (por exemplo, cuidar dos 
filhos) de forma perfeita. Conclui-se que o adequado manejo de um caso como este, que apresenta 
diversas inter-relações entre núcleos de personalidade e sintomas do eixo I, só pode ser realizado a 
contento por meio de uma cuidadosa conceituação de caso e utilizando técnicas comportamentais 



baseadas no condicionamento clássico e operante , bem como técnicas cognitivas como por exemplo os 
questionamentos socráticos. 
 
 
 
23. Terapia Comportamental Cognitiva do Transtorno de Somatização: Um Estudo de Caso Envolvendo 
Esquemas de Defectividade e Vergonha (Behaviour Cognitive Therapy of Somatization Disorder: A Case 
Study Involving Schemas of Blemish and Shame) (CBM). KAROLINA MURAKAMI, Alexandre José de 
Souza Peres, Ana Paula de Souza Rapozo, Renata Ferrarez Fernandes Lopes (Universidade Federal de 
Uberlândia) 
 
Resumo/Abstract: Uma das fronteiras da Terapia Comportamental-Cognitiva está relacionada aos 
transtornos somatoformes, tanto no que tange a teoria relacionada a formação de esquemas 
disfuncionais, quanto em relação á elaboração de tecnologia de intervenção clínica. Este trabalho 
apresenta um relato de caso em que se utilizou com sucesso um conjunto de técnicas à partir do 
referencial comportamental-cognitivo. (M), pré-adolescente de 12 anos, foi trazido pela mãe, para 
atendimento psicoterápico no Centro de Psicologia da Faculdade de Psicologia da Universidade 
de Federal de Uberlândia. A constelação familiar é instável, pai alcoólatra e mãe apresentando traços 
hiperativados dependente em relação ao marido, além sinais de hipocondria dirigida especialmente a 
M. Quando M possuía 3 anos, sofreu queimaduras de 3º.grau na face, orelhas, pescoço, tronco e braços 
ficando um mês internado em UTI para queimados. Com pares da mesma idade M 
passou sistematicamente a ser alvo de brincadeiras jocosas, recebendo apelidos, sendo alijado de seu 
grupo secundário. Estas vivências, parecem ter levado M a desenvolver, esquemas desadaptativos 
precoces do tipo defectividade e vergonha subsidiando sua hipersensibilidade à críticas, suas idéias de 
rejeição, constrangimento e insegurança perto dos outros ligadas à impulsos raivosos e a aparência 
física indesejável além de inabilidade social. Realizou-se inicialmente uma análise funcional e uma 
formulação de caso á partir das entrevistas realizadas com a mãe e a criança. As queixas expressadas 
foram: tremores nas mãos que prejudicavam seu desempenho escolar, não explicado a partir de vários 
exames neurológicos; nervosismo e falta de habilidade social. O diagnóstico inicial de M. foi de 
Transtorno de Somatização, e o marco na escala AGF inicial foi de 63, de acordo com o DSM IV. Sua 
avaliação intelectual indicou QI médio. O tratamento consistiu em orientação de pais e psicoterapia da 
criança realizado, semanalmente, durante 14 meses. As técnicas de intervenção consistiram em treino 
de habilidades sociais , especialmente no tocante a assertividade e modelagem de estilos de 
comunicação verbal e não-verbal; modelagem de competências emocionais ; estabelecimento e 
ampliação de classes de estímulos ligados ao senso de eficácia e controle, modificação de elementos 
ligados ao rebaixamento da auto-estima (distorções de auto-atribuições; déficits em estratégias de 
regulação , desvios de crenças esquemáticas e exageros em enfoque negativos do self) ; além de treino 
de relaxamento. Esta tecnologia de intervenção permitiu o aumento considerável das habilidades sociais, 
de comunicação e da auto-estima, levando a remissão dos sintomas físicos, mostrando-se bastante 
eficaz no tratamento desta síndrome sintomática. 
 
 
 
24. Compulsão Alimentar Periódica em Indivíduos sem Transtornos Alimentares (Binge Eating Disorder 
at Person Without Eating Disorders) (CSE; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Fátima 
Aparecida Miglioli Fernandez Tomé (Mackenzie/Unicastelo), Sabrina Prieto Fernandez (Mackenzie) 
 
Resumo/Abstract: A Compulsão Alimentar Periódica (CAP) é uma dentre as características dos 
transtornos alimentares que vem sendo amplamente investigados, visto que inúmeros pesquisadores 
pretendem que se inclua o mesmo como uma nova categoria diagnóstica nos manuais psiquiátricos. 
Sendo assim, o objetivo deste estudo foi o de identificar e categorizar em um grupo de universitários a 
freqüência de sintomas de CAP. Para tanto se utilizou uma amostra composta por 75 estudantes 
universitários do primeiro semestre do curso de Psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
Contando com sujeitos de 17 a 32 anos, sendo 64% na faixa dos 17/18 anos e os restantes distribuídos 
uniformemente. Obtiveram-se maior freqüência de sujeitos do sexo feminino (88%) e o mesmo 
percentual para sujeitos de raça branca.Como instrumentos para coleta de dados foram aplicados o 



Questionário e a Escala de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP) sendo que o primeiro tem como 
objetivo diagnosticar o Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica bem como; Anorexia, Bulimia 
purgativa e não purgativa. Já o segundo tem a finalidade de investigar a ocorrência de CAP em três 
níveis (leve ou sem CAP, moderada e grave). Os resultados demonstraram que três dos sujeitos foram 
diagnosticados com bulimia não purgativa e nenhum com Transtorno de Compulsão Alimentar Periódico. 
Entretanto episódios de hiperfagia foram encontrados em 31 sujeitos (41%) nos últimos seis meses, o 
que configura um número muito expressivo de indivíduos com este comportamento numa população 
normal. Outro dado relevante foi obtido por meio da ECAP que detectou na amostra total 14 sujeitos 
(19%) com Compulsão Alimentar Periódica Moderada. Desta forma levando-se em consideração a 
população investigada (não inserida em programas de tratamento) se pode considerar que a freqüência 
encontrada de CAP foi relativamente elevada, contudo mais estudos devem ser feitos se utilizado deste 
tipo de população e instrumentos para que assim fossem possíveis comparações de dados bem como, 
possíveis trabalhos preventivos, já que a CAP pode vir a ser um dos primeiros indicativos de TCAP. 
 
 
 
25. Câncer de Mama: O Prevenir Contando História (Breast Cancer: Prevention Telling Story). LIÉGE 
HONDA, Priscila Costa, Marina Assunção, Angela Ferreira, Juliana Barusso, Paula Fernandes (PUC-
Campinas) 
 
Resumo/Abstract: O câncer de mama é a causa mais comum de morte por câncer em mulheres com 
idades entre 18 e 54 anos no país. É também o mais temido devido a sua alta freqüência e, sobretudo, 
pelos seus efeitos psicológicos que afetam a auto-imagem em função da mutilação de uma importante 
parte do corpo para a sexualidade feminina. Muitas vezes, a alta incidência de mortes é causada pela 
desinformação no que se refere a importância de exames clínicos periódicos como também o auto-
exame das mamas. Vale ressaltar que o diagnóstico precoce é essencial uma vez que torna o 
tratamento mais eficaz, aumentando as possibilidades de cura. Desta forma, objetivou-se a elaboração 
de uma cartilha que esclarecesse as dúvidas e medos sobre o câncer de mama e enfatizasse a 
importância de sua prevenção. O método baseou-se em um levantamento bibliográfico a respeito da 
doença e seus aspectos psicológicos e entrevistas semi-estruturadas baseadas em um roteiro pré-
estabelecido que teve duração de aproximadamente 20 minutos cada uma, sendo a primeira com um 
médico especialista na área e a outra com uma paciente indicada por este. A cartilha foi formulada como 
uma história em quadrinhos utilizando uma linguagem simplificada a fim de favorecer a compreensão 
clara da população em geral. Nela foram abordados temas tais como fatores de risco, sintomas, auto-
exame, mamografia, possíveis tratamentos e aspectos psicológicos. Assim, espera-se que a divulgação 
da cartilha torne acessíveis informações desmistificadoras, gerando uma maior conscientização por parte 
das mulheres e familiares sobre a real necessidade de cuidar da saúde por meio da prevenção. 
 
 
 
Palavras-chave: câncer de mama, informação, prevenção. 
 
 
 
26. Burnout em Psicólogos Clínicos (Burnout in Clinical Psichologists) (Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). PAULO MARTINS, Cloves Amorim, Marianne Trevisani, Ricardo Oliveira (PUCPR) 
 
Resumo/Abstract: A sociedade convive com vários estímulos aversivos e estressantes. As exigências 
diárias do trabalho, da família e de tudo o que se encontra entre eles corroem a energia e o entusiasmo 
dos indivíduos. A alegria do sucesso e a emoção da conquista estão cada vez mais difíceis de 
alcançar. A síndrome de Burnout é uma experiência subjetiva que agrupa atitudes e sentimentos, 
problemas, disfunções psicofisiológicas com conseqüências nocivas para a pessoa. Esta afeta 
profissionais que trabalham em contato direto com outras pessoas. Na presente pesquisa, a população 
foi formada por dez psicólogos clínicos. Os entrevistados têm uma média de idade de 44,9 anos, o grupo 
dos participantes era composto por 90% do sexo feminino e 10% do sexo masculino. O instrumento 
utilizado foi o MBI (Maslach Burnout Inventory), o qual é composto por três sub-escalas que avaliam o 



desgaste emocional, a despersonalização e a satisfação pessoal. Os resultados mostraram que os 
sujeitos da pesquisa possuem um índice de desgaste emocional de 17,7, o que fica abaixo da média das 
outras pesquisas utilizadas como parâmetro de comparação de 18,23; sobre a despersonalização o 
índice encontrado foi de 1,4, e a média base é de 5,87; com relação aos índices de realização no 
trabalho, o número encontrado nos sujeitos foi de 40,2, sendo que a média é 38,58. Ao término da 
pesquisa pôde-se concluir que os psicólogos estão conseguindo lidar com a tendência de individualizar 
(despersonalização), não tratando, assim, as pessoas como objetos e que estes profissionais possuem 
um elevado grau de sentimento de competência com relação ao seu trabalho o que os motiva ao 
sucesso e a continuar exercendo sua profissão. 
 
 
 
27. Caracterização das Crianças e Adolescentes Assistidos no Serviço de Psicologia Pediátrica de um 
Hospital Universitário de Belém - Pará (Characterization of Children and Adolescent Clientele Assisted by 
the Pediatric-Psychology Service in a University Hospital from Belém - Pará) (CSE; Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). ALINE Cardoso ROCHA (Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo), Eleonora Ferreira (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: Este estudo descritivo apresenta a caracterização da clientela infanto-juvenil (N=62) 
atendida pelo serviço de Psicologia Pediátrica de um Hospital Universitário da cidade de Belém (Pará) no 
período de janeiro de 2002 a junho de 2003. Buscou-se fazer um levantamento estatístico de indicadores 
sócio-demográficos tanto das crianças e adolescentes como de seus cuidadores; realizou-se ainda uma 
análise estatística descritiva acerca dos atendimentos conduzidos, considerando-se itens como 
procedência da população, encaminhamentos realizados e queixas (principais e secundárias) mais 
freqüentes. Verificou-se que alguns achados corroboram a literatura, como o elevado número de 
meninos que buscam o atendimento, o índice de desistência e tipos similares de queixas. Houve elevado 
índice de correspondência entre nível de escolaridade e idade, entretanto as queixas de dificuldades 
escolares são bastante freqüentes, presentes em 35 dos casos, sendo que em 29, aparecem como 
queixa principal. Observou-se ainda um uso demasiado de práticas parentais coercitivas, que apontam 
para a questão da violência doméstica. Nota-se que ela não é relatada como queixa principal, 
caracterizando-se mais como uma relevante variável investigada no transcurso dos atendimentos, na 
medida em que é, muito provavelmente, a principal forma que a família utiliza para controlar, conter, 
corrigir e punir aqueles comportamentos considerados inadequados e trazidos como queixas principais 
para o atendimento. Somente cinco dos 33 casos com relato de violência doméstica, apresentaram esta 
como uma das dificuldades enfrentadas (queixa inicial). Estes dados chamam a atenção para o 
demasiado uso de controles coercitivos prejudiciais à qualidade de vida de crianças e adolescentes, bem 
como prejudiciais ao desenvolvimento de padrões de interação entre pais e filhos mais saudáveis. Estes 
achados foram iniciais e podem contribuir para a implementação de um serviço de psicologia pediátrica 
mais estruturado, assim como subsidiar pesquisas posteriores que utilizem análises estatísticas 
correlacionais. 
 
 
 
28. Abuso Sexual Infantil: Intervenção Grupal (Child Sex Abuse: Group Intervention) (CSE). Célia Maria 
Caetano (Universidade Católica de Goiás), Maria Luzia Araújo Barbosa (Capsi), FABIANA VIEIRA GAUY 
(Universidade Católica Goiás) 
 
Resumo/Abstract: Este trabalho teve como objetivo descrever o atendimento grupal infantil em 
andamento no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi Água Viva), no município de 
Goiânia – GO, com crianças vítimas de abuso sexual. O abuso sexual em questão refere-se a todo ato 
ou jogo sexual, heterossexual ou homossexual, entre um ou mais adultos e uma criança menor que 18 
anos, tendo por finalidade estimular sexualmente a criança, ou utilizá-la para obter o próprio prazer ou de 
outrem. O grupo era constituído de quatro meninas, de 6 a 8 anos, sendo que o abusador de três foi 
identificado - dois vizinhos e um pai. Todas cursavam o ensino fundamental e foram encaminhadas para 
o atendimento psicológico por Instituições de Direito (Conselho Tutelar e Delegacia de Investigação de 
Crime à Criança e Adolescente - DICCA), ou por Abrigo, entre julho a outubro de 2003. Os instrumentos 



de avaliação utilizados foram: (a) entrevista inicial dirigida feita por questionários, fornecendo a história 
do abuso e do desenvolvimento das crianças e (b) Lista de Verificação Comportamental para 
Crianças/Adolescentes de 4 a 18 anos (CBCL; Achenbach & Edelbrock, 1983), com versão brasileira 
validada parcialmente por Bordin, Mari e Caeiro em 1995. O material utilizado constou de sala de grupo, 
cadeiras, almofadas, lápis de cor e preto, borracha, papel branco, papel crepom de diversas cores, 
massa de modelar, jogos e brincadeiras. O CBCL foi aplicado nas mães, ou cuidadoras primárias, para 
identificar outras queixas associadas como conduta hipersexualizada, agitação psicomotora, sono 
agitado, queda de rendimento escolar, timidez, agressividade e insegurança. O grupo com as crianças 
teve início em fevereiro de 2004, e as cuidadoras foram encaminhadas para o grupo de orientação de 
pais no mesmo horário e dia. Os dois grupos eram realizados semanalmente com duração de 1h a 1h30, 
por uma psicóloga da unidade e uma estagiária de psicologia. As sessões eram estruturadas em quatro 
etapas: (a) conversa livre, (b) relato da semana, (c) atividades lúdicas (jogos, brincadeiras com bonecas, 
artes, desenhos, pinturas) e (d) fechamento. Em junho/04 foi realizado uma avaliação com os 
cuidadores, que relataram que em relação às queixas iniciais houve melhoras e remissão da maioria dos 
sintomas, facilitando o relacionamento familiar e social das crianças. Mesmo assim, optou-se por um dar 
continuidade ao grupo, visto que foi observada a necessidade de ensinar habilidades de prevenção de 
reacaídas, tanto para as cuidadoras, como para as crianças. 
 
 
 
29. Intervenção Comportamental Infantil: Orientação de Pais como Estratégia (Childhood Behavioral 
Intervention: Parents' Orientation as a Strategy) (CSE; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). 
ANA AULA PREGNOLATTO (Clínica Fraternallis), Sofia Di Nucci (PUC-Campinas) 
 
Resumo/Abstract: Com base no pressuposto básico da Análise do Comportamento de que o 
comportamento da criança é desenvolvido e mantido pelas interações disfuncionais entre ela e seu 
ambiente, e considerando que os pais são as referências do ambiente da criança, as estratégias de 
treinamento e/ou orientação de pais tem sido amplamente utilizadas na intervenção comportamental 
infantil. Esta prática apóia-se na premissa que o comportamento ocorre num contexto e é mantido pelas 
conseqüências ambientais que o controlam; conseqüentemente, a alteração de uma variável relevante 
deste ambiente, no caso o comportamento dos pais, leva a alteração no comportamento da criança. Para 
McMahon (1999) a orientação de pais pode ser definida como uma possibilidade para o tratamento de 
problemas infantis. Silvares (95,96) descreve o modelo triádico na terapia comportamental infantil 
destacando o papel dos pais como mediadores. Marinho (2000) identifica o treinamento de pais como a 
estratégia de tratamento dos problemas comportamentais infantis mais utilizada, com respaldo de 
estudos que comprovam sua eficácia. Extensa literatura no assunto aponta a diversidade de estratégias, 
objetivos e problemas abordados, destacando sua eficácia. Segundo Kazdin (85) o objetivo da 
orientação de pais é treina-los para modificar os comportamentos de seus filhos alterando as 
contingências que os controlam. O presente trabalho teve como objetivo promover junto aos pais o 
desenvolvimento de habilidades de interação e de enfrentamento de comportamentos infantis 
específicos, treinando-os no adequado manejo das contingências de modo a modificar o comportamento 
inadequado de seus filhos. Foram atendidos cinco casais cujos filhos estavam em psicoterapia individual 
com outro psicólogo. Inicialmente, os casais foram entrevistados pela psicóloga responsável com os 
seguintes objetivos: informar sobre o funcionamento do grupo, verificar o horário disponível, identificar as 
dificuldades em relação à criança, bem como os temas de interesse. O tratamento consistiu de 10 
sessões com uma hora e meia de duração. Os temas trabalhos nas sessões foram: limite, comunicação 
e reconhecimento de sentimentos. Nas sessões iniciais as mães apresentavam-se descrentes da 
possibilidade de mudarem seus comportamentos e de seus filhos sem viverem em conflitos com os 
mesmos. No décimo encontro uma avaliação feita no grupo junto as mães participantes indicou melhora 
no relacionamento destas com seus filhos, com redução dos conflitos existentes. Paralelamente os 
psicólogos que atendiam as crianças relataram melhora no comportamento destas quanto a seguir 
regras e obedecer a limites. 
 
 
 



30. Perfil Clínico e Adesão ao Tratamento de Pacientes com Talassemia em Clínica Privada (Clinical 
Profile and Treatment Adherence of the Thalassemic Patients in Private Medical Establishment) (CSE; 
Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Terezinha A. A. Carvalho, João Carlos M. Martinelli, 
Gabriel Vieira Cândido, Michelle Tondor (Núcleo de Estudos em Análise do Comportamento e Prática 
Cultural ACPC/UNIVALE) 
 
Resumo/Abstract: A Talassemia é uma doença crônica hematológica e hereditária, que afeta a 
população miscigenada, de origem Mediterrânea, Oriente Médio, partes da África, Índia e sudeste da 
Ásia. Parte dos problemas originados pela doença envolve a adaptação dos indivíduos acometidos a 
uma rotina de tratamento, acompanhamento médico e alterações biológicas (anemia, dores 
muscoesqueléticas, icterícia, hepatoesplenomegalia entre outros). A pesquisa teve como objetivo 
conhecer o perfil de pacientes em tratamento e aspectos clínicos relacionados, atendidos em uma 
clínica-laboratório de Governador Valadares. Método: Os dados foram obtidos nos prontuários dos 
pacientes com talassemia e não possuidores de outras doenças crônicas ou portadores de doenças 
mentais graves. Inclui dados pessoais, sócio-econômicos, datas da consultas e revisões, adesão ao 
tratamento, perfil do tratamento. Para complementar as informações foi realizada uma entrevista com o 
médico responsável pelo serviço. Resultados: Do total de 8.020 fichas avaliadas, registrou-se um total de 
44 pacientes talassêmicos (0,55%); sendo feminino (N=33/75%). A adesão ao tratamento foi medida pela 
freqüência de consultas (incluindo revisões). Verificou-se que 43,18% têm uma baixa adesão; 38,63% 
alta adesão e 18,18% não aderem ao tratamento naquele serviço. Em entrevista com o médico, foi 
relatado que o paciente do sexo feminino adere mais ao tratamento, confirmado pelos dados obtidos e 
pela literatura científica. Quanto as queixas registradas na primeira consulta, estas revelam que em 
29,5% das fichas não há informações sobre o quadro clínico; 34% têm um quadro anêmico; 11,3% 
trazem um histórico de Talassemia familiar. Dos 44 pacientes, 31,3% são encaminhados por outros 
profissionais da área médica, em função de quadro anêmico (18,2%); alteração na eletroforese de 
hemoglobina (2,3%); suspeita de Talassemia (2,3%) e diagnóstico de Talassemia (4,6%). Verificou-se 
88,63% dos pacientes foram classificados como Beta e 11,36% como Beta/Delta talassemia. Com 
relação à prescrição de medicamentos, 33% são antianêmicos; 11% antidepressivos/ansiolíticos; 7% 
antibióticos e também tireoidianos; 16% sem relatos nas fichas e 25% como outros tipos de 
medicamentos. Pretende-se com o presente estudo obter medidas através do perfil dos aspectos clínicos 
dos pacientes talassêmicos, que justifiquem uma atuação psicológica junto a pacientes portadores da 
doença, possibilitando a criação de procedimentos específicos às suas dificuldades no manejo e 
enfrentamento dos problemas associados. 
 
 
 
31. Intervenção Cognitivo-Comportamental para Pais e Crianças na Clínica-Escola da Ulbra (Cognitive-
Behavioral Intervention for Parents and Children in the School-Clinic of ULBRA). Rejane Teresinha 
Machado Wagner (Universidade Luterana do Brasil) 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho teórico-prático teve com objetivo desenvolver nossas habilidades 
de integração entre a teoria e a prática clínica. O assunto escolhido foi como a Clínica-Escola da ULBRA 
acolhe a população infantil e quais os procedimentos desta. A intervenção usada neste caso foi 
Cognitivo-Comportamental relacionada à interação dos pais na intervenção. Abordamos como 
eventualmente se procede nos casos onde têm a participação dos pais no tratamento. O esclarecimento 
de uma possível depressão infantil e o aclaramento do conflito de papéis em uma família.O objetivo é 
promover uma reflexão sobre este caso no contexto de uma Clínica-Escola.A crescente divulgação do 
atendimento da Clinica-Escola da ULBRA, na psicologia, possibilitou a esta mãe ajuda imediata para seu 
filho. “Com intenção de esclarecimento, pois o médico que tinha procurado para levar P. o encaminhou a 
um psicólogo, dizendo que ele se se encontrava com depressão”. As Clínicas-Escolas são clínicas 
psicológicas que, em geral, estão localizadas dentro do próprio campus das universidades e são ligadas 
aos cursos de graduação em psicologia. Estas Clínicas prestam atendimento gratuito ou semigratuito à 
população e servem também de local para o desenvolvimento de atividades práticas de formação de 
psicoterapeutas e para a realização de pesquisas. A demanda para tratamento psicológico nestes 
centros é bastante alta, em especial a infantil (Marinho, 2001). O paciente foi encaminhado para a 
triagem, e, após, para a estagiária de psicologia, onde foi constatado que o menino estava com 



dificuldades de manter um diálogo. Foram três sessões sem sucesso de pouco diálogo por parte dele. 
Sempre reagia sem expressão. Então marcamos uma sessão com a vó, outra sessão com a mãe e a 
última pessoa que contatamos foi com o pai. Nas últimas décadas têm sido desenvolvidas e avaliadas 
diversas estratégias comportamentais para o tratamento dos problemas infantis. As formas principais de 
intervenção conduzidas em contexto ambulatorial ou clínico têm sido a psicoterapia infantil e a 
orientação aos pais. Essas duas estratégias se diferenciam, essencialmente, em relação a quem é o 
foco principal da intervenção e quanto ao modelo etiológico adotado, como explicação dos problemas de 
comportamento apresentados pela criança (Marinho, 2001).  
 
O foco da intervenção é a aprendizagem por parte dos pais das habilidades importantes para a interação 
com as crianças e para a educação de seus filhos, sendo que, muitas vezes, as crianças participam 
minimamente ou não participam das sessões de intervenção (Silvares & Marinho, 1998). 
 
 
 
33. Comparando Crianças Encaminhadas para Atendimento Psicológico em Clínicas-Escola de São 
Paulo e Curitiba a Partir do CBCL (Child Behavior Checklist) (Comparing Children Directly to Psychology 
Service in Universities) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). CAROLINE GUISANTES DE 
SALVO (Universidade Federal do Paraná), Erika de Oliveira Lino dos Santos (Universidade de São 
Paulo), Edwiges Ferreira de Mattos Silvares (Universidade de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: O CBCL (Child Behavior Checklist), é um checklist respondido pelos pais em relação 
aos comportamentos dos filhos, que 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, que se subdividem em oito escalas que se referem: I- Retraimento, II- 
Queixas somáticas, III- Ansiedade / Depressão, IV- Problemas com o contato social, V- Problemas com o 
pensamento, VI- Problemas de atenção, VII- Comportamento de Quebrar Regras e VIII- Comportamento 
agressivo. 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. Com o objetivo de comparar o perfil das crianças 
encaminhadas para atendimento psicológico em clínicas-escola de São Paulo e Curitiba, utilizou-se o 
CBCL nas triagens de criança encaminhadas para este tipo de atendimento nas instituições 
participantes, que foi respondido pelo pai, mãe ou responsável da criança. Participaram desta pesquisa 
75 crianças de 6 a 10 anos, encaminhadas para atendimento psicológico da clínica-escola da USP (SP) 
e 27 crianças de 7 a 10 anos encaminhadas para atendimento psicológico da clínica-escola da UTP 
(PR). Os resultados apontam para diferenças significativas nestas populações com relação ao sexo da 
criança encaminhada para atendimento psicológico, idade, retraimento, queixas somáticas, contato 
social, problemas de pensamento, internalização e escore total de problemas de comportamento. Não 
houve diferenças significativas nas outras escalas do CBCL. Os dados obtidos levam a hipóteses 
distintas quanto a real diferença da população encaminhada para atendimento nas clínicas-escola 
pesquisadas: os dados podem realmente apontar para uma diferença de queixas ou ser derivada de uma 
discriminação distorcida dos pais ou responsáveis que preencheram o CBCL das crianças 
encaminhadas. Não houve nesta pesquisa controle de variáveis como o grau de instrução do 
respondente, que poderia ter afetado seu entendimento das questões do CBCL, apesar deste ter sido na 
maioria das vezes lido para o respondente. Por outro lado, a amostra é pequena, sendo necessária sua 
ampliação para resultados mais conclusivos. 
 
 
 
34. Comparação Entre Raiva para Dentro e Raiva para Fora em Mulheres Estressadas (Comparison 
Between Inside Anger and Outside Anger in Stressed Women). SABRINA GALLO, Silvana Bassetto, 
Juliana Gouveia, Renata Silva, Flávia Urbini, Marilda Emmanuel Novaes Lipp (PUC-Campinas) 
 
Resumo/Abstract: Stress é uma reação que envolve componentes, mentais, físicos, emocionais e 
químicos frente a determinadas situações. Já a expressão de raiva tem várias dimensões, entre elas a 



expressão de raiva para dentro que se refere à freqüência com a qual os sentimentos de raiva são 
reprimidos e guardados e a expressão de raiva para fora, é a maneira como as pessoas expressam a 
raiva em relação às outras pessoas ou objeto do meio. O presente trabalho propôs-se verificar o nível de 
raiva para dentro e raiva para fora em mulheres que apresentam um diagnóstico de stress. A amostra foi 
composta por 45 mulheres na faixa etária de 34 a 51 anos e nível sócio econômico médio-baixo. Os 
dados foram coletados no Laboratório de Estudos Psicofisiológicos do Stress – PUC-Campinas. 
Instrumentos utilizados: Inventário de Sintomas de Stress para adultos de Lipp (ISSL) e o Inventário de 
Expressão de Raiva como Estado e Traço (STAXI). Os resultados indicaram que 49% dos participantes 
se encontravam na fase de resistência, 45% na fase de quase-exaustão e 6% na fase de exaustão. 
Quanto à raiva para dentro, constatou que 40% estava acima da média, 54% na média e 7% abaixo da 
média, já a raiva para fora, observou-se que 3% encontravam acima da média, 33% na média e 64% 
abaixo da média. Relacionando as variáveis raiva para fora e raiva para dentro com stress, o resultado 
encontrado foi 58% da amostra apresentam raiva para dentro acima da média, 15% abaixo da média e 
27%na média, já com relação à expressão de raiva para fora, 64% apresentaram expressão de raiva 
para fora abaixo da média, 34% na média e 2% acima da média. Análise estatística através do 
coeficiente de correlação de Pearson revelou uma correlação significativa entre sintomas de stress e 
raiva para dentro (r=0,3633,p=0,01) ,mas não entre a expressão de raiva para fora e stress 
(r=0,838,p=0,584). Concluiu-se que mulheres estressadas têm a tendência a reprimir o sentimento de 
raiva. A tendência de colocar para dentro os sentimentos de raiva poderia, assim, estar funcionando 
como uma poderosa fonte interna de stress, criando uma tensão suficientemente grande para gerar um 
quadro sintomatológico característico do stress em fase adiantada. Já as mulheres que tem a tendência 
a expressar a raiva para fora possuem um numero significativamente menor de sintomas de stress. Uma 
possível explicação para os resultados seria que estados emocionais reprimidos seriam capazes de 
gerar um nível de tensão exacerbado. Sendo assim,os dados podem ser interpretados como indicando a 
necessidade de trabalhos terapêuticos com mulheres com alto nível de raiva, a fim de que adquiram a 
habilidade de expressar a raiva de modo mais assertivo, agindo nas condições do meio ambiente que 
estão gerando stress e tensão em vez de voltarem a sua raiva para dentro. 
 
 
 
35. Depressão e Enfrentamento em Pacientes Portadores de Hepatite C (Depression and Coping in 
Hepatitis C Patients). Ester Souza, M.Cristina Miyazaki, Rita Silva, Patrícia Pereira, Delzi Gongora 
(Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto) 
 
Resumo/Abstract: Cerca de 170 milhões de pessoas no mundo estão provavelmente infectadas com o 
vírus da hepatite C, causador de aproximadamente de 20% dos casos de hepatite aguda e 80% de 
hepatite crônica. O tratamento requer o uso de medicamentos que podem produzir efeitos colaterais, 
como depressão, levando à necessidade da interrupção do mesmo. Este estudo teve como objetivos 
investigar: a) presença de depressão em pacientes portadores de hepatite C; b) estilo/estratégias de 
enfrentamento utilizadas. Método: Participaram do estudo 30 pacientes, 14 mulheres e 16 homens, idade 
entre 19 e 76 anos (IM:47,53; DP:13,68) com diagnóstico de hepatite C, em atendimento no ambulatório 
de hepatites virais (Gastro/DIP) da F culdade de Medicina de São José do Rio Preto -FAMERP. Os 
pacientes que concordaram em participar assinaram termo de consentimento livre e esclarecido e 
responderam ao Inventário Beck de Depressão e ao Inventário de Estratégias de Enfrentamento. 
Resultados: O escore total do Inventário Beck de Depressão evidenciou nível de sintomas “mínimo” 
(n:16), “leve” (n:4), “moderada” (n:7) e “grave” (n:3). A exclusão dos sintomas somáticos do total indicou 
nível “mínimo” (n:21), “leve” (n:5), e “moderado”(n:4). As estratégias de enfrentamento utilizadas foram 
resolução de problemas (n:16); suporte social (n:12); fuga (n:11); avaliação positiva (n:11); autocontrole 
(n:8) e afastamento (n:6). Pacientes com sintomas mínimos de depressão utilizaram como estratégias de 
enfrentamento resolução de problemas (n:10), suporte social (n:7); reavaliação positiva da situação (n:6). 
Pacientes com sintomas leves utilizaram fuga (n:2), suporte social (n:2); afastamento (n:1); autocontrole 
(n:1); reavaliação positiva da situação (n:1); resolução de problemas (n:1). Pacientes com sintomas 
moderados utilizaram fuga (n:5); resolução de problemas (n:4); suporte social (n:3); reavaliação positiva 
da situação (n:3); autocontrole (n:3). Pacientes com sintomas graves utilizaram afastamento (n:1); 
autocontrole (n:1); fuga (n:1); reavaliação positiva (n:1); resolução de problemas (n:1). Discussão e 
conclusões: um número relevante de pacientes apresentou sintomas de depressão, ou seja sofrimento 



psicológico importante que deve ser considerado pela equipe de saúde responsável pelo tratamento. 
Pacientes com menor número de sintomas utilizaram estratégias positivas, como suporte social, 
resolução de problemas e reavaliação positiva da situação. Embora o tamanho da amostra seja 
reduzido, os dados reforçam a necessidade de um atendimento interdisciplinar, uma vez que sintomas 
como depressão podem prejudicar ainda mais a qualidade de vida e a adesão ao tratamento. 
 
 
 
36. DepresSão na Terceira Idade: Prevenção e Qualidade de Vida sob uma Perspectiva Cognitivo-
Comportamental (Depression in Third Age: Prevention and Quality of Life Under a Cognitive-Behavior 
Perspective) (TPC). SANDRA VIANA DOS REIS, Djenane Brasil da Conceição (Universidade Estacio de 
Sá) 
 
Resumo/Abstract: Este trabalho objetiva analisar, sob uma perspectiva cognitivo-comportamental, a 
depressão na terceira idade, bem como investigar fatores que possam prevenir a ocorrência da 
depressão nesta fase da vida pois o contigente de idosos cresce no mundo inteiro. Acredita-se que os 
idosos posam tornar-se capazes de perceber melhor a sua interação com o mundo e aprender a 
encontrar soluções alternativas para eventos considerados inevitáveis nesta fase de vida, conseguindo 
deste modo viver melhor e consequentemente reduzir os índices de depressão. Acredita-se também que 
através da busca de novos reforçadores positivos para comportamentos mais adequados e socialemnte 
desejáveis tais objetivos preventivos possam ser alcaçados. Abordou-se diferentes pontos de vistas 
relacionados à depressão e levantou-se questões relacionadas à qualidade de vida na terceira idade. Do 
ponto de vista comportamental depressão é efeito da interação que uma pessoa tem com o seu mundo, 
ou seja, é conseqüência da vida que a pessoa leva. Do ponto de vista cognitivo a depressão está 
associada à tríade cognitiva. Por outro lado, a qualidade de vida está relacionada a sensações de bem 
estar, autonomia, independência e satisfação pessoal, num contexto de hábitos e comportamentos 
individuais e sócio-culturais. Estudos mostram que qualidade de vida e depressão estão inversamente 
correlacionadas. É preciso que os idosos aprendam a buscar novas fontes de prazer na vida quando se 
defrontam com perdas inevitáveis reduzindo assim as chances de entrarem e/ou permanecerem em 
depressão. É necessário que sejam apresentados novos reforçadores positivos pela sociedade e pelas 
pessoas que convivem com os idosos, por exemplo elogiando seus comportamentos de integração 
social. Apesar deste trabalho estar baseado em uma pesquisa bibliográfica e não em uma pesquisa 
empírica, aplicou-se dois questionários: um sobre depressão e outro sobre qualidade de vida a onze 
idosos vinculados a uma de duas instituições voltadas para o atendimento à terceira idade, no município 
de Campos dos Goytacazes/RJ. Os resultados mostraram um fraca correlação negativa entre depressão 
e qualidade de vida consistente com dados da literatura. O objetivo desta aplicação foi buscar subsídios 
de apoio à pesquisa bibliográfica, levando a uma reflexão acerca da realidade e não foi avaliada uma 
amostra representativa desta população. Discutiu-se o problema da depressão na terceira idade, e a 
anáise de reforçadores positivos para comportamentos adequados e socialmente aceitáveis, possíveis 
de serem encontrados no caminho que leva a prevenção da depressão na terceira idade. 
 
 
 
Palavras chaves: Depressão. Qualidade de vida. Terceira idade. Novos reforçadores. Tera pia cognitivo- 
comportamental. 
 
 
 
37. Autolesão Dermatológica em Pacientes com Fobia Social na Perspectiva da Psicoterapia Cognitivo-
Comportamental (Dermatological Self-Injury on Social Phobic Patient from the Perspective of Cognitive-
Behavior Psychotherapy). MARIANGELA SEIXAS, Lena Abreu, Aline Sampaio, Armando Neto (AMBAN-
IPQ-HCFMUSP) 
 
Resumo/Abstract: Estudo de caso: paciente do sexo feminino, idade: 25 anos, escolaridade de nível 
universitário (incompleto). A paciente foi diagnosticada com Fobia Social (código CID-10: F40.1) em 
2001. Atualmente está sendo atendida no Ambulatório de Ansiedade (AMBAN) do Instituto de Psiquiatria 



do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, recebendo Terapia 
Cognitivo-Comportamental e medicação psicotróprica. Apresenta auto-lesões dermatológicas associadas 
à dificuldade de estabelecer e manter relações interpessoais, bem como à dificuldade de se expressar 
publicamente. Após avaliação inicial, foram aplicadas as escalas de ansiedade e depressão de Beck 
(Beck Anxiety Inventory e Beck Depression Inventory) e um questionário de desempenho social. As 
técnicas empregadas até o momento foram: dramatização, orientação psicoeducacional sobre Fobia 
Social, questionamento socrático, reforçamento positivo e treino de discriminação. Serão apresentados 
dados relativos as sessões já desenvolvidas e fotografias das auto-lesões da paciente, com o objetivo de 
discutir sobre a evolução de um caso clínico de Fobia Social associado a auto-lesões físicas em um 
processo psicoterapêutico de abordagem cognitivo comportamental. 
 
 
 
38. Instalação de Repertório Assertivo e de Discriminação Contingencial como Forma de Alterar 
Contingências Aversivas: Um Relato de Caso Clínico (Development of Assertive Skills and Contingencial 
Discrimination as a Way of Changing Aversive Contingencies: a Clinical Case). ELIANA LEITE BASTOS 
(Universidade Federal de São Carlos), Lilian Medeiros, Renata Cristima Gomes (Instituto de Análise do 
Comportamento - Campinas) 
 
Resumo/Abstract: Este trabalho refere-se a um caso clínico em andamento, iniciado há dois meses e 
meio. Heloísa é uma mulher de 23 anos, mãe de uma menina de 6, por duas vezes viúva, responsável 
pelo sustento da casa onde moram pai, mãe, filha e uma irmã doente. Para tal, trabalha como babá de 
duas crianças numa casa de família. A cliente foi encaminhada pela patroa com a queixa de “alterações 
de humor” durante o período de trabalho. A análise do repertório comportamental atual da cliente até 
então realizada mostrou que tais “alterações de humor” eram causadas por situações específicas 
estressantes que, muitas vezes, não eram manejadas adequadamente pela cliente por falta de repertório 
assertivo da mesma (não conseguia exercer contra-controle frente à fonte de punição). Além disso, tais 
oscilações de humor podem ser justificadas pela exposição escassa a reforçadores positivos ocasionada 
pela rotina pesada de tarefas, culminando numa baixa resistência à frustração. A investigação sobre a 
história de contingências apontou que Heloísa desenvolveu ao longo da vida um forte sentimento de 
responsabilidade que a deixa sob controle de auto-regras como as de que ela “tem que dar conta de 
tudo” e que “são os outros que têm de perceber o que está acontecendo”. A cliente emite relatos verbais 
elaborados e possui uma boa discriminação do ambiente e de como as contingências operam no 
comportamento de outros, embora apresente falhas e distorções em relação às variáveis ambientais e 
comportamentais (relativas ao comportamento dela e de outros) que influenciam o próprio 
comportamento. O curso da terapia está sendo o de ajudar a cliente a quebrar e substituir auto-regras 
disfuncionais e gerenciar melhor sua vida para que a mesma possa acessar maior número de 
reforçadores positivos. Os procedimentos terapêuticos utilizados para esse fim são: 1. desenvolver 
repertório comportamental de contra-controle em relação às fontes de punição; 2. desenvolver repertório 
de assertividade nas relações sociais e de trabalho e; 3. fazer com que a cliente discrimine como as 
contingências operam em sua vida utilizando exemplos extraídos do próprio relato para indicar que as 
contingências em operação não são inalteráveis. Aponta-se como resultados preliminares da terapia que 
a cliente começa a discriminar como seu comportamento influencia o comportamento de outros e com 
isso, pode alterar contingências aversivas as quais está exposta. Além disso, a cliente já demonstra ficar 
sob controle de algumas regras fornecidas pela terapeuta que se opõem às suas auto-regras 
disfuncionais. 
 
 
 
Palavras chave: Responsabilidade, auto-regras e assertividade  
 
 
 
39. Diagnóstico e Pesquisa Demográficade Pacientes Diabéticos e seu Repertório Discriminativo de 
Alterações nos Níveis Glicêmicos (Diagnosis and Demographic Survey of Diabetic Patients and their 
Discriminative Repertoire of Changes in Glycemic Levels) (CSE; Baseado em Dados/Data-Based 



Presentation). SÔNIA NEVES, Meire Barbosa, Daniele Lima, Mariana Silva (Universidade Católica de 
Goiás) 
 
Resumo/Abstract: Skinner propõe que pessoas podem discriminar seus eventos privados e torna-los 
público através de relatos verbais. Estudos com pacientes diabéticos demonstraram que estes são 
capazes de discriminarem seus estados glicêmicos após treinamento utilizando relato verbal e medidas 
de monitoramento. O presente estudo objetivou realizar levantamento demográfico em população de 
diabéticos, diagnosticados através de mensuração capilar de níveis glicêmico e avaliar seus repertórios 
discriminativos através de relato verbal de eventos privados e a correlação destes com os estados 
glicêmicos. Trezentos e sete indivíduos, com idade entre 6 e 89 anos, de ambos os sexos, foram 
submetidos a uma mensuração capilar realizada com um refletômetro portátil. Na análise dos dados 
foram identificados 149 indivíduos diabéticos, sendo que 37 controlavam sua glicose com medicação e 
122 eram não diabéticos. Desta população, 63 diabéticos escolhidos aleatoriamente, 27 do sexo 
masculino e 36 do sexo feminino, foram submetidos a uma entrevista por telefone para saber; 1) se 
usavam insulina; 2) se a sua glicemia estava controlada; 3) se monitoravam sua glicemia diariamente, 
semanalmente, mensalmente ou só anualmente e 4) quais eram os sintomas que eles identificavam 
quando acreditavam que sua glicose estava alterada. Os dados obtidos na entrevista mostraram que dos 
63 sujeitos entrevistados, 29 usavam insulina e 34 não usavam. Em 6 a glicemia era controlada e em 57 
ela não era controlada. Quanto a freqüência de monitoração da glicemia e relato de discriminação de 
alterações dos seus estados glicêmicos; a) 16 sujeitos monitorizavam sua glicemia diariamente e destes, 
11 (68%) eram capazes de discriminar tanto estados de hipo como de hiperglicemia e 5 relataram não 
discriminar algum tipo de estado glicemico; b) 17 sujeitos monitorizavam suas glicemias semanalmente, 
sendo que 8 (47%) relataram discriminar sintomas relacionados com alterações de hipo e hiperglicemia e 
9 relataram não discriminar algum tipo de estado glicêmico; c)22 sujeitos monitorizavam sua glicemia 
mensalmente e 5 (23%) relataram discriminar sintomas de hiper e hipoglicemia. Os outros 17 não 
discriminavam, de alguma forma, seus estados glicêmicos; d) 8 sujeitos monitorizavam suas glicemias 
anualmente. Somente 2 (25%) eram capazes de discriminar sintomas de alterações de sua glicemia e 
seis não discriminavam algum tipo de estado glicêmico. Observamos que os sujeitos que monitorizavam 
suas glicemias diariamente tiveram melhor percentual de discriminação de seus estados glicêmicos. Os 
dados obtidos confirmam estudos realizados anteriormente, indicando o efeito facilitador de 
desenvolvimento da discriminação de sintomas correlacionados a estados glicêmicos dado a freqüência 
de medidas fisiológicas. 
 
 
 
40. Adesão ao Tratamento da Asma na Infância: Dificuldades Enfrentadas por Cuidadoras Primárias 
(Difficulties Faced by Primary Caregivers in Childhood Asthma Treatment Adherence) (Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). MARIANA MENDONÇA (Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo), Eleonora Ferreira (Universidade Federal do 
Pará) 
 
Resumo/Abstract: A asma na infância é considerada uma doença crônica de difícil definição devido ao 
número de fatores envolvidos tanto na etiologia, como na manutenção e tratamento da doença. Por se 
tratar de uma doença crônica, acarreta para o indivíduo uma série de restrições que comprometem a sua 
qualidade de vida quando não seguidas ou, administradas de forma inadequada. No contexto da saúde, 
a psicologia pediátrica vem se mostrando eficiente no tratamento de crianças com doenças crônicas e 
seus cuidadores na medida em que oferece estratégias, de acordo com a história de vida de cada 
indivíduo, para que ocorra melhora na promoção de adesão ao tratamento. Este estudo teve o objetivo 
de identificar e analisar quais as principais dificuldades em aderir ao tratamento pediátrico de asma 
relatadas por dez mães, todas cuidadoras primárias, de dez crianças em tratamento no hospital 
universitário Bettina Ferro de Souza. As crianças e suas cuidadoras foram encaminhadas do Ambulatório 
de Alergia e Imunopatologia ao Serviço de Psicologia por dificuldades de resposta e adesão ao 
tratamento médico. Foram utilizados para a coleta de dados um roteiro de entrevista, a Escala de Modos 
de Enfrentamento de Problemas e prontuários médicos. Os resultados indicaram que a dificuldade em 
aderir ao tratamento está relacionada a alguns fatores como: compreensão acerca da doença e do 
tratamento e custo da resposta de seguir todas as regras indicadas. Além disso, foram observados: 



modos de enfrentamento da doença favoráveis à melhora na adesão ao tratamento e ganhos 
secundários obtidos pelas cuidadoras que beneficiaram, também, outros membros da família nos 
cuidados do lar. 
 
 
 
41. Utizando Análise Funcional para Tratamento de Transtorno de Estresse Pós Traumático: Relato de 
Caso (Using Functional Analysis for a Post-Traumatic Stress Disorder Treatment.). MARIANA 
MENDONÇA, Andreza Ribeiro, Ricardo Gorayeb (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: O Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) é caracterizado pela exposição a 
um evento traumático em que tenha ocorrido vivência, testemunho ou confrontação com eventos 
relacionados à morte ou graves ferimentos, reais ou ameaçadores. A reação da pessoa deve ter 
envolvido medo, impotência ou horror. O evento deve ser revivido persistentemente por mais de um mês, 
através de recordações aflitivas e sonhos e o paciente apresentar sofrimento intenso e/ou reações 
fisiológicas na exposição a estímulos associados ao trauma. Esquiva destes estímulos e excitabilidade 
aumentada também devem estar presentes. As complicações que este transtorno acarreta ao indivíduo 
são inúmeras, uma vez que, os estímulos que podem desencadear a vivência do trauma estão 
disponíveis em diversas das atividades diárias de qualquer pessoa. A análise funcional tem se mostrado 
um mecanismo eficaz de intervenção em psicoterapia, ao permitir que o próprio paciente seja capaz de 
identificar suas limitações e desenvolver estratégias para restabelecer repertórios comportamentais 
adequados para minimizar queixas. Relata-se o atendimento de um paciente do sexo masculino, com 62 
anos na enfermaria de psiquiatria do HCFMRPUSP, após solicitação médica com diagnóstico de TEPT, 
associado à depressão com sintomas psicóticos. Foram realizadas 15 sessões individuais com o 
paciente, três com a família e quatro reuniões com a equipe de saúde. O paciente vivera o trauma há 6 
meses quando colegas de trabalho contrataram prostitutas para uma festa. Ao ameaçar delatá-los, 
sofreu forte tentativa de agressão. Este considerou o fato "completamente humilhante" e, desde então, 
apresentava alucinações auditivas e dificuldades em ficar sozinho, sair de casa e reconhecer os netos. 
Na internação utilizou anti-psicóticos e anti-depressivos em alta dosagem, sem resposta. Durante a 
psicoterapia também foram realizados treinos com a família de como expor o paciente às contingências 
adequadas nas altas-licença, para que houvesse melhora na interação social. No decorrer do 
atendimento o treino de análise funcional realizado com o paciente possibilitou que ele identificasse o 
motivo de se esquivar e assim, melhorar os sintomas. Os sintomas psicóticos diminuíram e os 
medicamentos foram reduzidos até uma dosagem placebo. O paciente recebeu alta, com remissão total 
dos sintomas psicóticos e realizando atividades de curta duração tanto em casa, como na rua, sozinho. 
O caso confirma a eficácia de realização de intervenções conjuntas, médicas e psicológicas, utilizando-
se análise funcional, para o benefício do paciente em transtornos psiquiátricos. 
 
 
 
42. Possíveis Mudanças no Uso de Registros e Medidas de Comportamento na Prática Clínica do 
Analista do Comportamento no Brasil (Do Brazilian Behavior Analysts Keep Registering and Measuring 
Behavior in Clinical Practice?). CASSIA THOMAZ (PUC-SP/UNINOVE), Juliana Espirito Santo, Flavia 
Hisatsugu, Gisele Matthes, Tania Rocha (UNINOVE) 
 
Resumo/Abstract: A Análise do Comportamento enfoca o comportamento como unidade de análise, 
caracterizando-o como uma relação entre sujeito e ambiente, de modo que o entendimento dos 
fenômenos humanos dê-se com base na investigação das relações entre o sujeito e o mundo. Com base 
nos pressupostos teóricos da Análise do Comportamento e filosóficos do Behaviorismo Radical, um 
conjunto de analistas do comportamento propôs um modelo de aplicação para o psicólogo, denominada 
Análise Aplicada do Comportamento. Um conjunto de critérios é apresentado na literatura para a 
caracterização desta prática, ou seja, há determinadas características que permitiriam supor uma 
determinada prática de acordo com a Análise Aplicada do Comportamento. Uma das características 
apresentadas é o uso do registro e medida de comportamentos que permitiriam um controle mais 
preciso, por parte do analista do comportamento, da eficácia das intervenções realizadas. 



Tradicionalmente o psicólogo atua no ambiente clínico e os analistas do comportamento também fazem 
deste seeting um lugar de aplicação da análise do comportamento. O presente estudo pretende 
investigar como o analista do comportamento no Brasil vem, em sua prática clínica, fazendo uso de 
registros e medidas de comportamentos e se se utiliza desses para avaliar sua prática. Para isso, serão 
selecionados todos os capítulos dos volumes 11 e 12 (dois últimos), da série Sobre Comportamento e 
Cognição, que contenham uma descrição/ relato de caso/ intervenção clínica. Estes capítulos serão 
integralmente lidos, de modo que se possa identificar: 1) se há apresentação ou destaque para o 
comportamento-alvo, 2) se o terapeuta mede ou registra este comportamento, 3) como o terapeuta mede 
ou registra este comportamento, 4) se há especificação da intervenção proposta, 5) se há uma avaliação 
da intervenção proposta e 6) se esta avaliação baseia-se em algum registro ou medida de 
comportamento. A escolha dos últimos volumes poderá permitir que se verifique se, com o passar do 
tempo, esta característica da prática terapêutica sofreu alguma alteração, uma vez que outro grupo de 
alunos fará a mesma investigação com base nos textos dos dois primeiros volumes da série. 
 
 
 
43. O Uso de Registro e Medida de Comportamento na Prática Clínica Comportamental no Brasil 
(Registering and Measuring Behavior in Clinical Practice by Brazilian Behavior Analysts). CASSIA 
THOMAZ (PUC-SP/UNINOVE), Dacio Silva, Eduardo Alencar, Emerson Dias, Arlete Gomes (UNINOVE) 
 
Resumo/Abstract: A Análise do Comportamento enfatiza a relação entre sujeito e ambiente como objeto 
de estudo e propõe que é a partir da análise das interações entre as respostas do sujeito e os estímulos 
ambientais que se pode compreender os fenômenos humanos. Mais do que isso, sugere que as 
mudanças no mundo provocadas pelo sujeito necessariamente o afetam, de modo a considerar o 
homem como o responsável pelas mudanças ambientais que retroagirão sobre ele. Com base nos 
pressupostos teóricos da Análise do Comportamento e filosóficos do Behaviorismo Radical, um conjunto 
de analistas do comportamento propôs um modelo de aplicação para o psicólogo, denominada Análise 
Aplicada do Comportamento. Encontra-se na literatura um conjunto de critérios que caracterizariam esta 
prática, isto é, há um conjunto de critérios que permitiriam considerar uma determinada prática 
condizente à Análise Aplicada do Comportamento. Um dos critérios destacados é o uso do registro e 
medida de comportamentos que permitiriam um controle mais preciso, por parte do analista do 
comportamento, da eficácia das intervenções propostas. Uma prática tradicional do psicólogo é o 
atendimento clínico, campo no qual trabalha, também, o analista do comportamento. O presente estudo 
pretende investigar como o analista do comportamento no Brasil faz, em sua prática clínica, uso de 
registros e medidas de comportamentos e se avalia sua prática com base em medidas ou registros de 
comportamento. Para isso, serão selecionados todos os capítulos dos volumes 1 e 2 (dois primeiros), da 
série Sobre Comportamento e Cognição, que contenham uma descrição/ relato de caso/ intervenção 
clínica. Estes capítulos serão integralmente lidos, de modo que se possa identificar: 1) se há 
apresentação ou destaque para o comportamento-alvo, 2) se o terapeuta mede ou registra este 
comportamento, 3) como o terapeuta mede ou registra este comportamento, 4) se há especificação da 
intervenção proposta, 5) se há uma avaliação da intervenção proposta e 6) se esta avaliação baseia-se 
em algum registro ou medida de comportamento.  
 
 
 
44. Grupo Educacional para Mães de Crianças Hospitalizadas (Educational Group for Mothers of 
Hospitalized Children). DANIELA PENACHI PAROLO GUSMAN (Famerp), Kelly Renata Risso Grecca 
(Funfarme), Gabriella Gonçalves Ramos, Luciana Rezende Horácio (Famerp) 
 
Resumo/Abstract: Este trabalho visa relatar a importância do atendimento às mães e cuidadores que 
acompanham as crianças durante o período de internação na Enfermaria de Pediatria de um Hospital 
Geral. A hospitalização pode ser um evento estressor tanto para a criança, quanto para o cuidador. Além 
dos prejuízos a sua condição clínica, as dúvidas e incertezas relacionadas ao diagnóstico e prognóstico, 
as alterações na rotina de vida diária e o afastamento das figuras de vinculação e do suporte familiar 
podem aparecer como fontes de estresse importante. Este trabalho visa descrever as atividades de um 
grupo de orientações, desenvolvido por psicólogos da saúde, destinado às mães e acompanhantes de 



crianças hospitalizadas. Tal grupo tem o objetivo de transmitir informações ao cuidador sobre a rotina de 
funcionamento da Enfermaria, fornecer orientações sobre as reações comportamentais comumente 
observadas em crianças hospitalizadas e outras questões relevantes sobre o desenvolvimento infantil 
que forem apresentadas pelos participantes. Esta intervenção além de favorecer uma melhor adaptação 
da criança e do cuidador, também promove uma maior interação entre os familiares, paciente e equipe 
de saúde. Estudos recentes demonstram a importância da intervenção psicológica às mães de crianças 
hospitalizadas, como um facilitador para a adesão e ajustamento positivo da criança às exigências do 
tratamento. Novas pesquisas podem resultar em intervenções que favoreçam a diminuição das 
dificuldades relacionadas à doença e à internação. 
 
 
 
45. Grupo de Orientação para Crianças Obesas e Seus Familiares (Educational Group for Obese 
Children and Their Families). DANIELA PENACHI PAROLO GUSMAN, Raphael DelRoio Liberatore, Jr., 
Poliana de Almeida e Paula Pereira (Famerp) 
 
Resumo/Abstract: A obesidade é a situação patológica caracterizada pelo excesso de massa gorda em 
relação à quantidade de massa magra, com excesso de peso para a idade e sexo, tendo o aumento em 
seu número, não apenas nos países ricos, mas também nos países em desenvolvimento. Na infância 
alguns fatores determinam o estabelecimento da obesidade exógena, onde a dinâmica ambiental familiar 
em indivíduos geneticamente predisposto tem como característica os hábitos alimentares inadequados, 
desmame precoce, sedentarismo, entre outros. O objetivo do trabalho é relatar a intervenção do grupo 
de uma equipe interdisciplinar que é composta por médico, psicólogo, nutricionista, educador físico, 
enfermeira, à criança obesa e a sua familia. O grupo é realizado quinzenalmente no Ambulatório de 
Endocrinologia Pediátrica de um Hospital Escola.Tal grupo tem o objetivo de realizar intervenção através 
de orientações sobre uma dieta balanceada, que determine um crescimento adequado e manutenção do 
peso, esclarecimentos sobre os exercícios físicos controlados e apoio emocional através de técnicas 
comportamentais para modificação dos hábitos familiares inadequados. O objetivo principal do grupo não 
é a perda de peso imediata do paciente, mas sim a reeducação com uma proposta de mudança de 
hábito e do comportamento para toda a família, havendo a manutenção de tais resultados. Novas 
pesquisas podem resultar em intervenções que favoreçam a diminuição das dificuldades relacionadas à 
doença possibilitando uma melhor adesão ao tratamento. 
 
 
 
46. Terapia Cognitiva Eficaz para Depressão (Effective Cognitive Therapy for Depression) (BPH). 
PRISCILA ARAUJO, Fabio Correia, Mozzambani Adriana, Perdiza Elodeia, Souza Fatima , Vicentin 
Adriana, Yuristella Yano 
 
Resumo/Abstract: A depressão é definida como uma doença bio-psico-neuro-endócrina, atingindo a 
psique e desestruturando a mente que, irradia energia negativa, desequilibrando o sistema nervoso 
central, endócrino e imunológico, causando ao corpo variadas doenças, podendo ocorrer várias vezes 
durante a vida. Para tratar um quadro de depressão, geralmente é necessário fazer uma combinação 
com medicamentos e psicoterapia, que feito precocemente, tem muitos dos prejuízos, se não todos, 
evitados. A terapia cognitiva é indicada para qualquer tipo de depressão. Ela fundamenta-se na 
racionalidade teórica subjacente de que o afeto e o comportamento de um individuo são em grande parte 
determinados pelo modo como ele estrutura o mundo. O objetivo da pesquisa e fazer um levantamento 
sobre como a terapia cognitiva comportamental trabalha com a depressão e sua eficácia. Metodologia: 
foram efetuadas diversas buscas durante a primeira quinzena do mês de abril, nos bancos de dados 
eletrônicos Medline e Scielo, e também visitas à Bireme e ao Instituto de Psicologia da USP, utilizadando 
as palavras-chaves “depression and cognitive therapy” para a pesquisa de artigos. Foram incluídos os 
trabalhos publicados em revistas científicas indexadas em bases de dados internacionais, no período de 
1998 a 2002, que estavam trazendo informações importantes referentes ao tratamento da depressão 
com a terapia cognitiva comportamental. Foi realizada entrevista, com perguntas semi-dirigidas, para a 
psicóloga que nos apresentou um relato de caso. Resultados. Foram selecionados 7 (sete) artigos, tendo 
sido de 100% o índice de inclusão: 1º.) tinha seu olhar voltado diretamente para estudar o efeito da 



terapia cognitiva (análise a longo prazo): 2º.) verificar os efeitos da terapia cognitiva sobre a depressão 
de crianças e adolescentes; 3º.) com o foco voltado para os principais sintomas da 
depressão; 4º.) tratamento das depressões médias e moderadas; 5º.) avaliação global do tratamento da 
TCC para depressão e ansiedade; 6º.) diferentemente dos demais artigos, teve como objetivo levantar as 
vantagens de ensinar a médicos estratégias da TCC; e 7º.) também diferente dos outros artigos 
selecionados, o F.E.L.I.Z. tem como proposta criar biblioterapia específica que possa ser manejada pelos 
próprios pacientes. Conclusão. Conclui-se que a terapia cognitiva comportamental é comprovadamente 
um instrumento eficaz no tratamento da depressão, apresentando maiores (e melhores) resultados nas 
depressões leves, médias e moderadas, juntamente com o tratamento medicamentoso. 
 
 
 
47. Comportamento Encoprético e Dificuldade de Seguir Regras como Sub-Produtos da Contingência 
Coercitiva: Um Estudo de Caso (Encopretic Behavior and Difficulty Following Rules as Sub-products of 
the Coercive Contingency: A Case Study) (EAB; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). MÁRCIA 
CORRÊA, Kelly Lopes (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho teve como objetivo apresentar um estudo de caso embasado na 
terapia comportamental infantil, que consistiu no atendimento de uma criança de oito anos de idade, 
sexo masculino que apresentava comportamentos encopréticos e dificuldade de seguir regras. 
Comportamento encoprético é aquele no qual a criança evacua em locais, em via de regra, considerado 
impróprios, tendo idade para fazê-lo em local adequado, além disso, com ou sem dificuldades orgânicas. 
As regras e as auto-regras que guiam o comportamento são aprendidas pela comunidade verbal, regras, 
portanto são normas, princípios comportamentais socialmente aceitos pelos grupos em que estamos 
inseridos, sendo comunicadas verbalmente aos membros. A violação da regra acarreta em punição ao 
transgressor. Este caso clínico constou de 16 atendimentos incluindo as seguintes fases: entrevista 
inicial, avaliação, devolução, intervenção e fechamento com o cliente e seus responsáveis. Durante o 
atendimento encontrou-se alguns comportamentos considerados desadaptativos como: a manutenção 
do comportamento encoprético pelo cliente; ausência do estabelecimento de regras por parte dos 
responsáveis; comportamento agressivo; furtos de dinheiro em sua residência cometidos pelo cliente e 
dificuldade escolar. Nas sessões foram utilizadas algumas técnicas e instrumentos com a finalidade de 
investigar e orientar o cliente e seus responsáveis, a saber: modelação, reforço positivo; desenho do 
corpo humano; biblioterapia sobre: comportamento passivo, assertivo e agressivo, responsabilidade, e 
limites e regras. Foi observado que o cliente obteve ganhos significativos com a terapia. Esses ganhos 
são evidenciados em algumas mudanças de comportamento do cliente, a saber: extinção do 
comportamento de furtar dinheiro em casa e aumento da freqüência de comportamentos assertivos por 
parte do cliente; em situação clínica pode-se verificar comportamentos assertivos como a manutenção 
do contato visual ao conversar com a terapeuta e diminuição de seus comportamentos ansiosos; 
diminuição da freqüência do comportamento encoprético; quanto as dificuldades de seguir regras foram 
observadas pequenas mudanças no repertório do cliente. Mudanças foram percebidas nos responsáveis 
do cliente como a diminuição de freqüência de comportamentos agressivos na presença do cliente; 
emissão de reforços positivos aos comportamentos adaptativos do cliente; aumento da atenção da mãe 
ao cliente reservando um tempo durante a semana para interagir com este. 
 
 
 
Palavras-chave: comportamento encoprético, regras, coerção, comportamento agressivo. 
 
 
 
48. Avaliação do Nível de Adesão de Cuidadores ao Tratamento de Crianças com Desnutrição Primária 
(Evaluation Adhesion Level of Tutors to the Treatment of Children with Primary Malnutrition). ANA PAULA 
DE ANDRADE SARDINHA, Shirley dos Santos Carmona, Eleonora Arnaud Pereira Ferreira 
(Universidade Federal do Pará) 
 



Resumo/Abstract: A literatura tem destacado a dificuldade de seguimento das orientações do tratamento 
por parte dos responsáveis pelos cuidados as crianças com desnutrição primária. Neste caso as 
instruções (regras) são extensas incluindo cuidados com dieta, higiene, uso de medicamentos. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o nível de adesão ao tratamento por cuidadores de crianças com 
desnutrição primária atendidas em um serviço ambulatorial em um hospital universitário. Foram 
entrevistados e observados 62 cuidadores, em sala de espera e consultórios de atendimentos, de acordo 
com as seguintes etapas: (a) entrevista de pré-consulta, com roteiro investigando conhecimento sobre a 
desnutrição, (b) observação direta do comportamento da tríade profissional-cuidador-criança, registrando 
as regras/orientações descritas pelo profissional ao cuidador durante a consulta, (c) entrevista de pós-
consulta, verificando o entendimento das regras de acordo com o relato dos cuidadores, e (d) aplicação 
do inventário de adesão, com listagem das regras mais descritas pelos profissionais utilizando uma 
escala em três níveis (sempre, às vezes, nunca). Os resultados foram organizados nas seguintes 
categorias: (1) entendimento da etiologia, do diagnóstico e tratamento; (2) participação durante as 
consultas; (3) descrição das regras para o tratamento; e (4) nível de adesão. Categoria 1: 56,45% dos 
cuidadores conceituaram desnutrição como baixo peso; 11,29% não souberam conceituar. Categoria 2: 
observou-se que 6,45% dos cuidadores fizeram perguntas de esclarecimento durante a consulta. 
Categoria 3: as regras descritas pelos profissionais de nutrição mais citadas foram: alimentação 
adequada (71,42%); tratamento da água (51,42%) e higiene (25,7%). Categoria 4: os itens do inventário 
com maior freqüência de respostas nunca foram: oferecer água filtrada (77,27%), água fervida para a 
criança (63,63%) e manter a criança calçada dentro de casa (36,36%); as respostas sempre mais citadas 
pelos cuidadores após a consulta foram: supervisionar a criança enquanto esta se alimenta (100%), dar 
banho na criança pelo menos uma vez ao dia (100%) e coletar o lixo doméstico em locais adequados 
(95,45%). Todas as crianças estão há mais de um ano no programa, entretanto seus cuidadores 
apresentam dificuldades na adesão ao tratamento, confirmando a literatura sobre regras extensas e 
sobre a discrepância entre relatos e ações de adesão. 
 
 
 
49. Avaliação de uma Intervenção em Grupo para Pais: Um Estudo Piloto (Evaluation of an Intervention 
in a Parent Group: A Pilot Study) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ALESSANDRA T. 
BOLSONI-SILVA, Alessandra Salina, Fabiana M. Versuti (Universidade Estadual Paulista) 
 
Resumo/Abstract: Estudos recentes indicam um crescente número de famílias que procuram 
atendimento psicoterápico diante de dificuldades em educar seus filhos. Dentre as reclamações mais 
freqüentes estão às dificuldades em lidar com comportamentos “indesejados” de seus filhos e 
estabelecer limites. Uma das questões enfatizada na literatura são os ganhos proporcionados por 
atendimentos de pais em grupos, visto que, há uma maior disponibilidade de modelos entre os 
participantes, de reforçamento de comportamentos adequados, além de viabilizar o atendimento de 
maior número de pessoas simultaneamente. Neste contexto, a avaliação dos pais antes e após o 
processo terapêutico, coloca-se como uma das variáveis fundamentais para mensurar a aplicabilidade 
de intervenções desta natureza. O objetivo deste trabalho foi de avaliar mudanças comportamentais 
através de medidas pré e pós-intervenção. Participaram do estudo cinco mães que foram entrevistadas 
em um total de três encontros, a fim de conhecer a queixa e variáveis relacionadas, cujos dados foram 
organizados em estudos de caso de forma a apontar objetivos específicos para cada participante, bem 
como objetivos gerais para o grupo. Na avaliação pré-intervenção foram utilizados: o Questionário de 
Habilidades Sociais Educativas Parentais (QHSE-P) e o Inventário de Habilidades Sociais (IHS). Foram 
realizadas 21 sessões grupais que obedeciam a uma seqüência planejada, ou seja, uma técnica de 
aquecimento relacionada com o objetivo geral de cada sessão, seguida de dinâmicas de grupo, tendo 
em vista, o treino de repertórios de acordo com as dificuldades de cada participante. Para finalizar, 
técnica de avaliação da sessão seguida da proposta de tarefa de casa. Os temas tratados no grupo 
foram: observar seus comportamentos e as conseqüências na relação com os filhos, iniciar e manter 
conservações, apresentar feedback positivo e negativo, expressar sentimentos positivos e negativos, 
experienciar os direitos humanos, identificar influências da relação conjugal na educação dos filhos, 
estabelecer limites, discriminar entre comportamentos não habilidosos e habilidosos e discussão sobre o 
desenvolvimento da sexualidade dos filhos. Na avaliação pós-intervenção, as participantes foram 
submetidas ao mesmo processo de avaliação inicial, acima descrito. Os dados indicaram que 



intervenções em grupo propiciaram às mães aquisições de habilidades sociais educativas e 
consequentemente ganhos para a relação entre pais e filhos, tais como: expressar sentimentos positivos, 
lidar com críticas, agradecer elogios, dizer não e negociar limites. Entretanto, outros estudos fazem-se 
necessários para maiores conclusões acerca da efetividade do processo terapêutico, por exemplo, é 
preciso realizar um delineamento de grupo experimental e grupo controle, bem como avaliações de 
seguimento. 
 
 
 
50. Interações Familiares: Uma Comparação Entre Escolas Pública E Privada (Familiar Interactions: A 
Comparison Between Public and Private Schools) (DEV; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). 
Lidia Natalia Dobrianskyj Weber, Ana Paula Viezzer, OLIVIA JUSTEN BRANDENBURG (UFPR) 
 
Resumo/Abstract: Pesquisas sobre interações familiares procuram investigar qual é a melhor forma de 
educar crianças competentes nos mais diversos domínios, e de prevenir problemas emocionais e 
comportamentais. Dentro desse contexto, ressalta-se a importância de desenvolver instrumentos 
fidedignos para avaliar a interação pais-filhos e, ainda, apontar fatores de risco e de proteção para o 
desenvolvimento de crianças, auxiliando até mesmo em diagnósticos. O presente trabalho teve como 
objetivo aprofundar os estudos sobre o instrumento “EQIF” (Escalas de Qualidade de Interação Familiar). 
Este instrumento foi elaborado pelas próprias pesquisadoras e já passou por um processo rigoroso de 
validação, no qual foram encontrados índices estatísticos bastante adequados. O instrumento é 
constituído por 12 pequenas escalas que avaliam práticas parentais e aspectos de interação familiar, 
como: relacionamento afetivo, envolvimento, regras, reforçamento, comunicação positiva dos pais, 
comunicação positiva dos filhos, comunicação negativa, punição inadequada, modelo, sentimento dos 
filhos, clima conjugal positivo e clima conjugal negativo. Participaram desta pesquisa 730 sujeitos 
(crianças e adolescentes de 9 a 18 anos), sendo 362 de escola pública e 368 de escola particular, todos 
da região de Curitiba/PR. A partir dos dados encontrados, pôde-se observar diferenças significativas 
entre as amostras deste estudo (o teste utilizado foi o Teste t, para amostras independentes). Os alunos 
de escola particular apresentaram as maiores médias nas seguintes escalas: relacionamento afetivo (t=-
7,361), envolvimento (t=-7,368), regras (t=-4,816), reforçamento (t=-4,757), comunicação positiva dos 
pais (t=-6,934), comunicação positiva dos filhos (t=-5,529), modelo (t=-4,693) e sentimento dos filhos (t=-
3,485), todos com p < 0,001. Já os alunos da escola pública apresentaram as maiores médias nas 
escalas que apontam fatores negativos: punição inadequada (t=10,330), comunicação negativa (t=5,062) 
e clima conjugal negativo (t=8,227), todos com p < 0,001. Esta constatação forneceu subsídios para a 
escolha de um critério de ponto de corte para o instrumento, que possa apontar famílias com fatores de 
proteção e famílias com fatores de risco. O critério escolhido foi o de classe socioeconômica, ou seja, foi 
utilizado o quartil 75 da classe mais alta e o quartil 25 da classe mais baixa. Os pontos de corte permitem 
verificar se as famílias avaliadas têm escores extremos (de proteção ou de risco) ou se estão de acordo 
com a média da população. Os dados deste estudo garantem que a utilização do instrumento EQIF por 
profissionais da área permita medir comportamentos específicos dos pais, e ao mesmo tempo fornecer 
uma avaliação mais global da qualidade de interação familiar. 
 
 
 
51. Fibromialgia: Conhecendo e Convivendo Melhor com a Doença (Fibromyalgia: Knowing and 
Cohabitting Best with the Disease). MICHELE EL'KHOUEIRI, Silvia Betanho, Adriana Trevizan, Karina 
Magalhães (PUC - Campinas) 
 
Resumo/Abstract: A fibromialgia é uma síndrome dolorosa – crônica, sem componente orgânico, 
caracterizada por dores nos ligamentos e tendões de várias partes do corpo, por pelo menos três meses. 
É mais comum em mulheres, com picos de incidencia aos 52 anos, variando entre 12 e 45, sendo mais 
rara após os 60 anos. O disgnóstico é baseado nas queixas de dor generalizada ou difusa, com a 
presença de pelo menos 11 dos 18 pontos dolorosos que são utilizados para a diferenciação de outras 
doenças. Esses pontos são representados pela região da nuca, ombro, braço, cotovelo, costas, coxas, 
quadril, pernas, joelhos e paredes do peito. Além da dor o portador dessa síndrome pode apresentar 
outros tipos de sintomas como rigidez, incomodo, fisgadas, ardências, disturbios do sono, cansaço 



contínuo, diminuição de resistência em exercícios, dormência nas mãos e pernas, dificuldade de 
concentração e memória. No tratamento são utilizados antidepressivos, analgésicos, antiinflamatórios e 
relaxantes musculares. É importante que haja mudanças de hábito na vida do paciente, como a prática 
regular de exercício físico, relaxamento e a identificação e compreensão de seus sentimentos e 
pensamentos, relacionando-os com seus sintomas para que possa contribuir melhor com tratamento. 
Esse estudo teve como objetivo a organização de um folder sobre fibromialgia. Foi realizada uma revisão 
bibliográfica e uma entrevista com um paciente portador da síndrome, a partir disso foram reunidos os 
dados e montado o folder informativo em forma de história em quadrinhos. Espera-se que este possa ser 
usado para auxiliar os pacientes e familiares na compreensão e na prevenção da fibromialgia, por meio 
de sua distribuição em hospitais e centros de saúde. 
 
 
 
Palavras-chaves: informação, prevenção, fibromialgia.  
 
 
 
52. Levando Informações aos Pacientes com Fibromialgia: Uma Intervençao Necessária (Giving 
Information to Patients with Fibromyalgia: A Necessary Intervention). Caroline Avanzo, MARIANE MELO 
 
Resumo/Abstract: Este trabalho tem como tema a Fibromialgia, uma doença que atinge, principalmente, 
mulheres de 30 a 60 anos. A sua principal característica é dores em diversos pontos do corpo. Tanto a 
causa como a cura desta enfermidade não são conhecidas com exatidão, mas, segundo estudos 
realizados, existe influência de fatores orgânicos, psicológicos e ambientais. Foi desenvolvido um folder 
informativo sobre a Fibromialgia, visando a prevenção e o controle da mesma. Para a confecção do 
folder, passou-se por duas etapas como meios para a coleta de dados. Primeiramente, foi feita uma 
busca bibliográfica por meio de sites científicos e textos que abordam o assunto. Em seguida, 
realizaram-se entrevistas semi-estruturadas com um médico e uma paciente, a fim de buscar melhores 
informações sobre a Fibromialgia. O folder é baseado em uma história na qual a personagem, uma 
mulher portadora da Síndrome, conta, por meio de diálogos com o médico, com outras pacientes e com 
o público, os sintomas, o que a levou a procurar tratamento, sua inserção em um grupo de apoio e outras 
atividades que realiza para conviver melhor com a doença. É uma forma lúdica de trabalhar a 
Fibromialgia que, ao mesmo tempo, visa a informação e o entretenimento da população alvo. Espera-se 
que o folder seja disponibilizado em hospitais, consultórios e centros de saúde, como um meio eficaz de 
auxílio para a saúde em geral. 
 
 
 
Palavras-Chave: Fibromialgia, Prevenção, Informação 
 
 
 
53. Intervenção em Grupo de Universitários: Avaliação de um Estudo Piloto (Group Intervention with 
Students: Evaluating a Pilot Study) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). FABIANE FERRAZ 
SILVEIRA, Ana Carolina Villares Barral Villas Boas, Alessandra Turini Bolsoni-Silva (Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Bauru) 
 
Resumo/Abstract: A Análise Aplicada do Comportamento, no geral, e a área clínica, em particular, tem 
evidenciado a importância de trabalhar com o repertório social. Nesta direção surgiu o interesse de 
implementar e avaliar um programa de intervenção com universitários que possuíam queixas de 
interação. Para tanto, utilizou-se o referencial da Análise do Comportamento e também do campo 
teórico-prático do Treinamento de Habilidades Sociais. A intervenção foi desenvolvida em uma clínica 
escola de uma universidade pública do interior de São Paulo e foram participantes quatro universitários - 
dois do sexo masculino e dois do sexo feminino - na faixa etária de 18 a 23 anos. Antes do início do 
grupo, cada membro participou de entrevistas individuais para esclarecimento da queixa e definição dos 
objetivos específicos, bem como responderam a instrumentos que avaliaram habilidades sociais gerais 



(IHS) e específicas para universitários (Escala de auto-expressão para universitários). As intervenções 
constaram de vinte e um encontros semanais, com aproximadamente duas horas de duração e as 
sessões foram gravadas e transcritas. No trabalho, foram utilizadas técnicas da terapia comportamental, 
como a modelação, feedback, tarefas para casa, video-feedback, reforçamento diferencial, role-playing. 
As sessões foram estruturadas da seguinte forma: a) verificação da tarefa para casa, favorecendo a 
descrição de contingências; b) exposição dialogada sobre a temática da sessão. Algumas das 
habilidades trabalhadas foram: iniciar e manter conversação, elogiar, respeitar os direitos humanos, 
expressar sentimentos positivos, fazer e recusar pedidos, expressar empatia, fazer e receber críticas; c) 
investigação acerca das dificuldades e reservas dos participantes e treino das habilidades discutidas, 
através de dinâmicas de grupo; e) avaliação dos participantes sobre a sessão; f) tarefas para casa. O 
procedimento utilizado para avaliar mudanças comportamentais ao longo da intervenção consistiu das 
análises pré e pós-teste dos instrumentos de habilidades sociais e da análise de conteúdo das sessões, 
observando-se o relato de dificuldades e o relato das habilidades adquiridas pelos participantes. Os 
resultados indicaram a aquisição de alguns repertórios, tais como: o auto-conhecimento, a leitura 
ambiental, habilidades de comunicação e de civilidade. O desenvolvimento de tais habilidades pôde 
contribuir para interações mais saudáveis tanto no contexto pessoal quanto no profissional dos 
universitários. Embora tenham sido observados alguns ganhos, é importante destacar que este trabalho 
consiste em um estudo piloto, sendo necessária, para maiores resultados acerca de sua efetividade, a 
avaliação de um número maior de participantes, através de um delineamento que envolva grupo 
experimental e grupo controle, bem como avaliações de seguimento. 
 
 
 
54. Colecionismo: Uma Abordagem Cognitivo-Comportamental (Hoarding: A Cognitive-Behavioral 
Approach). LENA NABUCO ABREU, Mariangela Moretzsohn Seixas, Aline Santos Sampaio, Armando 
Ribeiro Neves Neto (AMBAN - IPq HCFMUSP) 
 
Resumo/Abstract: Objetivo:discutir a estratégia terapêutica cognitivo-comportamental em um caso de 
colecionismo. 
 
Relato de Caso: Paciente de 35 anos, sexo feminino, casada, farmacêutica. Apresenta diagnóstico de 
transtorno obsessivo-compulsivo (CID 10 F42) – colecionismo desde os 18 anos. Refere que desde 
criança, seu avô a incitava a pegar objetos nas ruas e guardá-los porque podiam ser reaproveitados; 
esse hábito era também incentivado por sua mãe, embora esta guardasse objetos porque eles eram a 
“prova do afeto das pessoas por ela”. Guarda em sua casa objetos diversos tais como: móveis, lãs, 
brinquedos, louças, roupas, sacos plásticos, revistas. Refere que não consegue se desfazer dos objetos 
devido ao sentimento de que esses objetos representam afetos das pessoas e que, ao jogar fora, ela 
estaria se desfazendo deste afeto. Também não usa a maioria das coisas, com preocupação de “gastá-
las” e elas terem então que ser descartadas. Com o início da terapia cognitivo-comportamental no 
AMBAN (Ambulatório de Ansiedade) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade 
de São Paulo, a paciente conseguiu se desfazer de alguns objetos com menor valor afetivo (móveis e 
algumas roupas). Com os objetos de maior valor afetivo, a paciente apresenta uma dificuldade maior, 
com um alto grau de ansiedade. A abordagem está sendo realizada através de técnica de visualização 
criativa (exposição encoberta), seguida de exposição ao vivo com prevenção de resposta na presença 
do terapeuta e utilização de metáforas terapêuticas.  
 
 
 
55. Relevância da Adesão do Cliente no Processo da Terapia Comportamental Cognitiva (Importance of 
Adherence from the Client in the Process of Cognitive-Behavior Therapy). JACKELINE RODRIGUES, 
Paula Elias (Universidade Católica de Goiás-UCG) 
 
Resumo/Abstract: Este trabalho tem o objetivo de investigar a relevância da adesão, por parte do cliente, 
no decorrer do processo psicoterapêutico, bem como variáveis envolvidas neste contexto. O presente 
estudo inicia-se com uma breve revisão da literatura referente à Terapia Comportamental-Cognitiva, 
seguida de alguns aspectos envolvendo a Relação Terapêutica e a Adesão do cliente a tal processo. 



Concomitantemente, foram abordadas algumas das técnicas utilizadas, com o intuito de avaliar os 
efeitos da adesão ou não-adesão durante o desenvolvimento da terapia. O estudo foi realizado com dois 
participantes encaminhados para atendimento psicoterapêutico. Um participante do sexo masculino 
(João), 45 anos, casado, 2º grau completo, apresentando como queixas principais estar depressivo, 
ansioso e irritado em situações cotidianas. A outra participante do sexo feminino (Anita), 34 anos, 
solteira, cursando o magistério, queixou-se de dificuldade de convivência social, irritabilidade, 
agressividade e baixa auto-estima. Os atendimentos foram desenvolvidos no Centro de Estudos, 
Pesquisa e Prática Psicológicas (CEPSI) da Universidade Católica de Goiás, num consultório padrão. 
Foram utilizados como materiais: caneta, papel, CDs para Relaxamento, textos informativos, 
questionários e fichas padronizadas. O procedimento foi dividido em três fases: 1ª fase: coleta de dados, 
avaliação e diagnóstico com aplicação do Questionário de História Vital e Entrevista; 2ª fase: 
intervenções com aplicações de técnicas e Análises Funcionais e 3ª fase: verificação dos resultados. 
Através dos resultados obtidos, observou-se que João aderiu aos procedimentos terapêuticos, 
colaborando na realização das tarefas solicitadas, conseguindo sanar os problemas apresentados. 
Diferentemente de Anita, que demonstrou baixa adesão no decorrer do processo, não colaborando na 
realização das tarefas propostas, o que contribuiu para obtenção de poucos resultados. Conclui-se que, 
as técnicas aplicadas somadas à uma relação terapêutica adequada contribuem para a obtenção de 
resultados satisfatórios. Considerando a adesão ao processo terapêutico uma variável relevante para a 
eficácia da Terapia Comportamental-Cognitiva. 
 
 
 
56. Incidência de Stress e Aplicação de Técnicas de Relaxamento em um Criança da Cidade de Rio do 
Sul - SC (Incidence of Stress and Application of Relaxation Techniques in a Child of the City of Rio do Sul 
- SC) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ROSSANA LIVRAMENTO GORAL, Aretusa dos 
Passos Baechtold (Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí) 
 
Resumo/Abstract: Sabe-se que todas as pessoas passam por eventos estressantes na vida, mas que 
cada uma responde de uma determinada maneira. Assim como os adultos, as crianças também 
vivenciam situações diárias de stress e ansiedade. Crianças que possuem stress ao não receberem a 
atenção necessária terão muita probabilidade de tornarem-se adultos estressados. O stress reduz o 
aproveitamento escolar da criança e a produtividade do adulto. O relaxamento é uma resposta 
antagônica ao stress, contribuindo para diminuir sua incidência, aliviar a tensão e minimizar a ansiedade, 
contribuindo para que a criança, desde cedo, se familiarize com seus sentimentos e emoções tornando-
se, assim, um adulto saudável e produtivo. A pesquisa teve como objetivo verificar as reações de stress 
apresentadas em uma criança de 11 anos de idade, e como a aplicação de técnicas de relaxamento 
podem ajudar para a diminuição de respostas negativas aos eventos estressores. Para sua realização, 
foi aplicada a Escala de Stress Infantil (ESI) antes e após o treino de relaxamento. A técnica de 
relaxamento utilizada foi a que consta no cd que está incluso no livro “Crianças Estressadas: causas, 
sintomas e soluções” de Lipp (2000), tendo sido realizadas duas sessões semanais, durante quatro 
semanas, no intervalo de aplicação da Escala de Stress Infantil (ESI). Logo em seguida, comparou-se os 
índices de stress obtidos através da Escala de Stress Infantil (ESI), antes e após o treino de 
relaxamento. Os dados mostraram que, apesar de não haver um índice considerável de stress, a criança 
apresentava bastantes sintomas característicos, em sua maioria psicológicos. O índice obtido após o 
treino de relaxamento mostrou uma diminuição dos sintomas de stress em todos os fatores da escala. O 
fator que possuiu maior diminuição foi o psicológico, com uma considerável baixa no índice. Após a 
análise comparativa dos dados obtidos pode-se concluir que houve uma significativa diminuição na 
incidência de sintomas de stress na criança, com a realização de sessões de relaxamento no intervalo 
entre as aplicações da Escala de Stress Infantil (ESI). 
 
 
 
57. Sintomas de Stress Infantil em Crianças do Ensino Fundamental (Infantile Stress Symptoms in the 
Fundamental School) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Thais Lamas Branco 
(UNICASTELO), ROSA MARIA PINTO ESCUDERO (UNIFESP) 
 



Resumo/Abstract: O stress infantil ainda é um tema pouco explorado cientificamente no Brasil apesar de 
sua ocorrência ser tão freqüente como entre adultos. Comumente, muitos entendem que como a criança 
é pequena, tanto os estressores como a intensidade do stress, também serão pequenos (Molina, 1996; 
Lipp 1991). O objetivo deste estudo foi identificar os sintomas de stress em 397 alunos de escolas 
públicas e privadas matriculados nas 3ªs e 4ªs séries do Ensino Fundamental pertencentes à zona leste 
de São Paulo. Utilizou-se a Escala de Stress Infantil (Lipp e Lucarelli, 1998) e um questionário elaborado 
pela Autora com perguntas que versaram sobre a rotina familiar. As instituições foram visitadas para 
apresentação do projeto de pesquisa e após o consentimento dado foi feito o convite aos alunos que 
participaram voluntariamente. O sigilo das instituições e dos sujeitos foi garantido. O inventário foi 
aplicado coletivamente nas salas de aula e as respostas dadas individualmente. O questionário foi 
entregue aos pais através das crianças para ser respondido e devolvido em seguida. Pôde-se observar 
na população pesquisada a ocorrência de 13% de crianças com sintomas de stress. Assim, 
considerando o stress como situação de extrema tensão que pode ser responsável por causar prejuízos 
físicos e psicológicos, este número deve ser analisado com cuidado e no mínimo com preocupação. 
Entre os sujeitos estressados houve uma considerável manifestação de reações psicológicas (36%). O 
aspecto mais mencionado foi “Fico preocupado com coisas ruins que podem acontecer". Em função do 
tempo gasto pelas crianças assistindo televisão e a qualidade dos programas oferecidos, abriu-se a 
discussão para a provável responsabilidade destas variáveis no resultado. Para outro aspecto 
igualmente mencionado “Penso que sou feio, ruim, que não consigo aprender coisas”, considerou-se o 
fato deste tipo de cognição indicar um autoconceito depreciativo destas crianças e a necessidade destas 
questões serem revistas com urgência, pois, sabe-se que uma infância adequada favorece condições 
para a formação de um adulto psicologicamente saudável. A pesquisa mostrou-se relevante no sentido 
de chamar a atenção para a importância de trabalhos dirigidos não só para a população infantil, mas, 
principalmente, para pais e professores – pessoas ligadas à criança, que podem auxiliá-las a combater 
e/ou lidar com o stress de forma mais eficaz. Sem dúvida, outros estudos são pertinentes para 
corroborar com estas conclusões e despertar novas descobertas. 
 
 
 
Palavras-chave: crianças, stress, pais, desenvolvimento infantil 
 
 
 
58. Interações Entre Cães e Seus Donos: Possíveis Processos a Explorar como Componentes de 
Procedimentos em Psicoterapia (Interections Between Pets and Their Owners: Possible Process to 
Explore Like Elements of Proceedings in Therapy) (EAB). TARSILA MARAGNO CECONI, Fernanda 
Haeser, Silvio Paulo Botomé (Universidade Federal de Santa Catarina) 
 
Resumo/Abstract: É possível o envolvimento de animais de estimação em processos terapêuticos. A 
literatura registra experiências a respeito dos efeitos da convivência com animais sobre o 
comportamento e saúde das pessoas. Reportagens de periódicos têm aumentado sobre isso, o que 
pode indicar que é importante investigar o que acontece na relação entre pessoas e seus animais de 
estimação, para identificar possíveis variáveis utilizadas como componentes de algum processo 
terapêutico. Já foi demonstrado que a introdução de um cão, em terapia de crianças por exemplo, 
reduzia a ansiedade. Há relatos de animais terem participação na vida de uma família similar a de um 
membro desta. Em qualquer caso, a descoberta de possíveis usos de animais em processos de terapia 
do comportamento parece exigir investigações para caracterizar comportamentos e relações presentes 
na convivência com animais de estimação. Uma das investigações possíveis envolve caracterizar 
comportamentos que identifiquem efeitos dos comportamentos de um animal de estimação sobre seus 
donos. Isso ajudará a identificar variáveis que precisam ser investigadas com procedimentos mais 
elaborados para descobrir processos que possam contribuir na eficácia de procedimentos 
psicoterapêuticos. Para tanto, foram entrevistados 20 sujeitos donos de duas raças de cães a respeito 
dos aspectos dos comportamentos de seus cães e dos efeitos deles sobre seus donos. Nas entrevistas 
semi-estruturadas foram solicitadas descrições a respeito do que constituíam os comportamentos dos 
cães e quais os sentimentos e comportamentos dos donos em relação a eles. Os donos qualificam os 
cães por aspectos positivos três vezes mais que os negativos. Várias qualificações “negativas” são 



expressões afetivas sobre algumas características dos cães (ciumento, manhoso...) que revelam uma 
relação afetiva positiva. Ao avaliar a relação com os cães, há cinco vezes mais aspectos positivos que 
negativos, e estes também fazem referência a aspectos que podem ser considerados positivos 
(sofrimento quando está longe, pouco tempo para conviver). Os dados revelam alto potencial de 
gratificação possível na convivência com cães, indicando possibilidade de seu uso como um apoio para 
lidar com comportamentos para os quais as características dos cães possam servir como conseqüências 
reforçadoras (crianças isoladas, com baixo repertório de interação). Quanto aos efeitos que identificam 
na convivência com os cães, os donos indicam 31 tipos de efeitos positivos e 11 negativos. Entre os 
negativos, a quase totalidade refere-se a efeitos que exigem procedimentos semelhantes aos que são 
necessários para a convivência com pessoas. As indicações de efeitos positivos são quatro vezes maior 
que as “negativas”, indicando o potencial desses animais como fontes de gratificação, podendo auxiliar 
na modelagem de comportamentos necessários à convivência social. Os dados são congruentes com 
descobertas na literatura sobre possíveis contribuições de animais em processos terapêuticos. 
 
Palavras-chave: Terapia com animais. Animais como auxiliares em psicoterapia. Psicoterapia com apoio 
de animais.  
 
 
 
59. Interrupção de Aderência á Psicoterapia Cognitiva ee Paciente Depressiva com Tentativas de 
Suicidio (Interruption of Adherence in Cognitive Psychotherapy of Depressed Patient with Attempted 
Suicides) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ROSANGELA ALVES TEIXEIRA 
CASTELETTI, Ricardo Alexandre Aneas Botta (Universidade Paulista) 
 
Resumo/Abstract: O fator preponderante no sucesso do tratamento psicológico em geral e mais 
especificamente no tratamento de pacientes depressivos com histórico de tentativas de suicídio, consiste 
na empatia adequada psicoterapeuta-paciente. 
 
Em nosso trabalho, foi atendida uma paciente com um histórico de depressão, com várias tentativas de 
suicídio. Pudemos observar durante as sessões de psicoterapia que a paciente apresentava falta de 
esperança, baixa auto-estima, devido às dificuldades financeiras e o caos em que se encontrava sua 
vida afetiva, principalmente na relação com seus familiares.  
 
A paciente apresentava uma tristeza anormal, preponderando uma grande frustração com relação os 
aspectos de sua vida pessoal, apresentando sintomas como humor deprimido durante a maior parte do 
dia, todos os dias, pouco interesse ou prazer em quase todas as atividades, cansaço ou perda de 
energia todos os dias, perda de apetite, alimentando-se muito mal, ficando às vezes durante quase o dia 
todo sem comer, apresentando sentimentos de inutilidade ou de culpa excessiva ou inadequada, 
diminuição da habilidade de concentração, grande agitação, pensamentos freqüentes sobre a morte, 
pensamentos suicidas ou tentativa de suicídio e sentimentos de falta de esperança. 
 
Por meio da análise das primeiras sessões, percebemos que a paciente vinha desenvolvendo vários 
sintomas desde a idade jovem, pois a partir dos 15 anos começou tratamento por apresentar distúrbios 
cardíacos. Ela é muito dependente das pessoas que a cercam, tendo grande dificuldade de conseguir 
fazer alguma tarefa sozinha.  
 
A terapia cognitiva comportamental é baseada na filosofia de que as pessoas depressivas deturpam a 
realidade de maneira particularmente negativa, sendo que o tratamento requer o estabelecimento de 
metas, a definição dos sintomas-alvo, a resolução de problemas, investigação da relação entre 
pensamentos e emoções e suas crenças subjacentes, os comportamentos de auto-defesa e as 
habilidades interpessoais, que foram abordados com a paciente. A paciente apresentou melhora 
significativa, já na 8ª sessão, porém começou a demonstrar apego acentuado pela estagiária.  
 
A partir da 16ª sessão a paciente já conseguia resolver alguns problemas e situações familiares sozinha, 
e não representava mais de forma verbal pensamentos suicidas. Houve a necessidade do afastamento 
da estagiária que a estava atendendo, comunicando-se à paciente que haveria troca de estagiário, 



sendo exposto que o tratamento seria semelhante e que a continuidade do mesmo seria de grande 
importância para a melhora de sua depressão. Infelizmente a paciente abandonou o tratamento não 
aceitando a troca de estagiário, inviabilizando assim continuidade do tratamento psicológico, que se 
revelara promissor.  
 
 
 
60. Intimidade como Processo na Relação Terapêutica (Intimacy as a Process in the Therapeutic 
Relationship). MYCHELLE PEREIRA, Luc Vandenberghe (Universidade Católica de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: Episódios íntimos envolvem vulnerabilidade interpessoal, isso significa que a 
pessoa se abre à crítica ou à punição. O objetivo do presente trabalho foi verificar como o 
estabelecimento de uma audiência não-punitiva por parte do terapeuta pode promover a ocorrência de 
episódios íntimos na relação terapêutica. Baseou-se o suporte teórico deste trabalho na Análise Clínica 
do Comportamento, dentro do enfoque contextual de Hayes (ACT) e do enfoque interpessoal de 
Kohlenberg e Tsai (FAP). Participou deste estudo, uma cliente que tinha como demanda principal 
melhorar o relacionamento familiar, social e sentimentos de inferioridade. O procedimento utilizado foi à 
análise funcional da interação terapêutica. Os resultados obtidos demonstraram que o ambiente 
terapêutico não-punitivo facilitou episódios íntimos que culminaram numa relação íntima. Esta por sua 
vez promoveu mudanças no repertório da cliente. E o trabalho permitiu ainda observar a intimidade como 
processo dialético, dinâmico e bidirecional e que essa bidirecionalidade em uma relação terapêutica 
aumenta a freqüência do comportamento vulnerável. 
 
 
 
Palavras-chave: Intimidade, análise funcional, análise clínica do comportamento, relação terapeuta-
cliente. 
 
 
 
61. Law and Grace in Saint Augustine: A Comparison with Notions of Self and Mindfulness in Clinical 
Behavior Analysis (Lei e Graça em Santo Agostinho: uma Comparação com Noções de Self e 
Consciência na Análise Clínica do Comportamento). FABRICIA PRADO, Luc Vandenberghe 
(Universidade Católica de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: Much has been written on the relation between Acceptance and Commitment Therapy 
and Eastern religions and Dialectical Behavior Therapy sought inspiration in Eastern philosophy and 
meditative practices. The present paper ventures in a counter-intuitive realm where contemporary 
behavioral philosophy and classical Christian thought seem to overlap. A curious parallel is pointed out 
between two concepts of Clinical Behavior Analysis and central notions in the Grace-theology of Saint 
Augustine. Translated in behavioral terms, Saint Augustine’s concept of Law is heavily based on verbal 
control and avoidance of social punishment. Obeying the Law implies in conflict between contents like 
natural impulses and desires on one side and effortful self-control, duty and obedience on the other 
side. The theoretical bases of Steven Hayes’s Acceptance and Commitment Therapy point at the 
distinction between the Conceptual Self (verbal control) and the Self as stream of experience (contents 
like emotions or impulses). Marcha Linehan’s Dialectical Behavior Therapy opposes the Emotion Mind 
(impulsivity) to the Rational Mind (rule-following). It is remarkable, that in the three theories (Saint 
Augustine; Hayes and Linehan), reliance on self-control (rationality), is an effortful and painful struggle, 
which does not lead to an optimal solution. Following the divine law as a set of instructions and 
prohibitions is understood as overcoming oneself through struggle. In behavioral theory, rule-governed 
behavior is considered cold, rigid and artificial, while contingency-shaped behavior is considered 
spontaneous, genuine and creative. Saint Augustine’s concept of Grace means freedom of verbal control. 
It corresponds to spontaneous action related to the love for what is right. We compare this notion to 
Hayes’s notion of Transcendent Self and Linehan’s Wise Mind, which refer like Augustine’s Grace to the 
overcoming of the conflict through a change of perspective, comprehensively distancing the experienced 
contents of the Self and the Emotion Mind, instead of combating them. The three concepts refer to an 



intuitive knowledge, which is not rule governed, but consists of spontaneous action. While veiled by 
differences in terminology, the similarities of Clinical Behavior Analysis pointed out with Saint Augustine’s 
concepts are not less striking than those with Eastern traditions. The poster is meant to contribute by 
opening up the possibility to explore classical sources of Christian philosophy as another fount of 
inspiration for clinical thinking. 
 
 
 
62. Vamos Brincar? A Importância do Brinquedo no Contexto Hospitalar (Let´s Play? The Importance of 
the Toy in the Hospital Context) (TPC). EVELYN BARRELIN, Diana Laloni (PUC-Campinas) 
 
Resumo/Abstract: O processo de hospitalização e, consequentemente, de adoecimento podem 
ocasionar alterações comportamentais e/ou psicológicas à criança, além de prejuízos a sua integridade 
física e emocional (SHERLOCH, 1988, MONDARDO, 1997; DIAS e cols., 2003). Para a criança tal 
experiência representa a retirada de seus referencias habituais (casa, família, amigos e brinquedos) e 
sua inserção em um ambiente estranho, desconhecido e, até certo ponto, aversivo e ameaçador 
(SHERLOCK, 1988). Segundo Domingos (1993) citado por Aragão e Azevedo (2001) a suspensão de 
tais referenciais (físicos, sociais e familiares) tornam este processo mais doloroso e corroboram para que 
alterações comportamentais e emocionais apareçam, tais como, agressividade, choro, ansiedade, 
estresse e medo. Nesse sentido, a inserção de objetos habituais à criança, tal como o seu jogo predileto, 
pode facilitar sua adaptação ao contexto hospitalar e minimizar os efeitos negativos dessa experiência 
(SANTOS, 1984 citado por SHERLOCK, 1988). Soares e Zamberlan (2001) afirmam que o brinquedo, 
enquanto instrumento terapêutico, pode amenizar os efeitos negativos da hospitalização, além de facilitar 
a aprendizagem de comportamentos adaptativos e cooperativos por parte da criança. De acordo com 
Sherlock (1988) o brinquedo dá à criança a possibilidade de aprender e apreender conceitos relativos a 
seu ambiente, além de permitir sua expressão emocional. O brincar é fonte de expressão genuína e 
permite ao terapeuta ter acesso aos comportamentos encobertos (privados) da criança (SIKILERO, 
MORSELLI e DUARTE, 1997 citados por SOARES e ZAMBERLAN, 2001). Este estudo de levantamento 
indicou que o brinquedo é um poderoso instrumento de avaliação e intervenção, que pode e deve ser 
inserido no contexto hospitalar. A experiência de avaliação e intervenção na Pediatria de um Hospital 
Escola demonstrou a necessidade da utilização do brinquedo e do brincar como contingências 
necessárias ao estabelecimento de comportamentos adaptativos à hospitalização. O brinquedo, 
enquanto instrumento terapêutico, nos permite captar a forma pela qual a criança percebe os eventos 
ambientais aos quais encontra-se exposta, além de nos possibilitar instalar comportamentos mais 
adaptativos e cooperativos por parte desta, que tem no brinquedo, um de seus mais eficientes meios de 
comunicação e expressão. Portanto, o brincar é mais do que uma atividade prazerosa, é a linguagem da 
criança. 
 
 
 
63. Obesidade: Topografia Alimentar, Fatores Cognitivo-Comportamentais e Sequelas Psicossociais 
(Obesity: Nutrition Landscape, Cognitive Behavioural Factors and Psicho-Social Consequences) 
(Baseado em Dados/Data-Based Presentation). MARGARETH BERGAMIN, Ludmilla Vieira, Kelly 
Silveira, Nágela Cade, Elizeu Borloti, Andréa Perin (UFES) 
 
Resumo/Abstract: A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido 
adiposo no organismo, e determinada pela interação entre genética, metabolismo, estilo de vida e 
ambiente psicossocial. O objetivo deste estudo foi traçar uma topografia alimentar verificando os fatores 
cognitivo-comportamentais e seqüelas psicossociais decorrentes da obesidade. Foram entrevistadas dez 
mulheres com obesidade grau I ou II em tratamento médico/nutricional no Ambulatório de Obesidade do 
Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes/UFES, há no mínimo seis meses, inscritas num 
Treinamento de Autocontrole em grupo. A maioria das entrevistadas afirmou comer verduras, legumes e 
frutas regularmente. Quatro mulheres faziam quatro refeições por dia, enquanto seis realizavam menos 
refeições. Mais da metade das mulheres preferiam carne vermelha e, dessas, a maioria, preferia carne 
frita. Como alimento preferido, elas citaram respectivamente carnes vermelhas e doces, massas e 
frituras. Todas as entrevistadas disseram comer muito rápido e, quando questionadas sobre a 



quantidade de alimentos ingerida, cinco disseram comer como deveriam, três mais do que deveriam e 
duas menos do que deveriam. Seis mulheres afirmaram comer freqüentemente fora de casa. Seis 
entrevistadas afirmaram comer mais quando estão “nervosas”, “preocupadas” ou “aborrecidas”, sendo 
que seis afirmaram sensação de perda de controle ao comer em excesso. A maioria sente-se capaz de 
emagrecer. As características apontadas como favoráveis à perda de peso foram respectivamente 
persistência e reconhecimento; as desfavoráveis foram desânimo e problemas financeiros. Apesar de a 
maioria não ter relatado descriminação social devido à obesidade, nove relataram sofrer algum tipo de 
pressão para emagrecer, seja de médicos, familiares ou amigos. Ao emagrecer, seis mulheres disseram 
que sua auto-estima melhora e três não perceberam diferença, sendo que os principais problemas 
resultantes da obesidade foram, respectivamente, cansaço, limitações físicas e dores. Seis entrevistadas 
disseram não realizar atividades físicas por preguiça, falta de tempo, problemas de saúde ou por terem 
falsas crenças sobre exercícios. A maioria dessas mulheres tem perfil comportamental - o que come, 
quando come, como come e onde come - favorável à obesidade e uma auto-percepção - sobre a 
quantidade de alimentos que ingerem - que favorece o sobrepeso. Os fatores ambientais dos episódios 
alimentares apontaram a ocorrência destes preponderantemente após eventos desagradáveis, 
acompanhados de sentimentos negativos. A freqüência com que apareceu discriminação, pressão e 
limitações sofridas decorrentes da obesidade indica seqüelas psicossociais. Descrições errôneas de 
contingências (crenças) favorecem o ganho de peso. Os resultados apontam variáveis emocionais e 
comportamentais que deverão ser consideradas num programa de intervenção. 
 
 
 
64. Intervenção Analítico-Comportamental em um Caso de Transtorno Obsessivo-Compulsivo: 
Exposição e Prevenção de Resposta, Controle Instrucional, Modelagem do Comportamento Verbal 
(Obsessive-Compulsive Disorder: Response Prevention, Instructional Control and Verbal Shaping in a 
Single Case Study) (VRB; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ROOSEVELT STARLING 
(UFSJ, MG), Esther Ireno , Lyudmilla Mendonça, Kellen Carvalho (APLICAR – Contexto, MG), Daiane 
Rodrigues, Priscila Baldi (UFSJ, MG) 
 
Resumo/Abstract: Este trabalho relata o tratamento realizado com uma paciente diagnosticada com 
Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), no qual foi realizada a Exposição com Prevenção de Resposta 
juntamente com a Modelagem do Comportamento Verbal e Comportamento Instrucional. A cliente foi 
encaminhada por um médico e relatava a existência de um padrão de respostas obsessivo-compulsivas 
desde os 13 anos de idade. Após realizar o auto-registro foi construída uma hierarquia das respostas 
compulsivas apresentadas pela cliente. Este painel apresenta os resultados numéricos da intervenção. 
 
 
 
Palavras-chaves: Transtorno obsessivo-compulsivo, controle instrucional, modelagem do comportamento 
verbal 
 
 
 
65. Transtornos Obsessivos-Compulsivos em Crianças: Dificuldades de Diagnóstico e Tratamento 
(Obsessive-Compulsive Disorders in Children: Difficulties for Diagnoses and Treatment). Milena Martins 
de Jesus, HELENE SHINOHARA (PUC Rio) 
 
Resumo/Abstract: O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é classificado como um transtorno de 
ansiedade pela Associação Psiquiátrica Americana. A principal característica do TOC é a presença de 
obsessões e/ou compulsões suficientemente graves para causar repercussão psíquica marcante, 
consumo de tempo (mais de uma hora por dia) e/ou interferência significativa na rotina habitual do 
indivíduo, em suas atividades ocupacionais ou acadêmicas e/ou em suas atividades sociais e 
interpessoais. Os quadros de TOC em crianças geralmente são similares aos da idade adulta, portanto, 
a criança portadora também sente necessidade de repetir rituais irracionais e esquisitos, sendo eles 
pequenos e particulares, ou complicados e visíveis. A aparente irracionalidade desses comportamentos 
pode ser reconhecida por algumas crianças, entretanto esse critério de diagnóstico não se aplica ao 



TOC infantil. Existem inúmeras dificuldades que os pais dessas crianças encontram, entre elas a própria 
identificação do transtorno. Portanto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar as maiores 
dificuldades encontradas pelos pais de crianças portadoras do TOC. Foram aplicados questionários a 6 
pais de crianças diagnosticadas com o transtorno obsessivo-compulsivo que freqüentam o Setor de 
Psiquiatria Infantil da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Os resultados da pesquisa apontam 
que há demora em encontrar o diagnóstico e o tratamento adequados, apesar de alguns dos pais terem 
informado que procuraram diretamente o psiquiatra. Quanto à satisfação dos pais com o tratamento dos 
filhos, houve uma grande variabilidade nas respostas obtidas, desde os que ficaram muito satisfeitos até 
os pouco satisfeitos. Dentre os sentimentos dos pais pesquisados, verificou-se predominância da 
frustração. Além disso, observou-se também medo de que o filho tivesse outro transtorno psicológico 
associado ao TOC, e insegurança de não saberem o que fazer para ajudá-lo. 
 
 
 
Palavras-chave: terapia cognitivo-comportamental; tratamento psicológico; transtorno obsessivo-
compulsivo infantil. 
 
 
 
66. Estratégias para Lidar com a Dor em Pacientes com Fribromialgia (Pain Coping Strategies in 
Fibromyalgia Patients). VERA MARQUES (Hospital Unimed de Araçatuba), Luciana Bernardes da Rosa 
 
Resumo/Abstract: Dentre os fatores situacionais que influenciam as avaliações cognitivas sobre a dor, 
encontram-se as considerações do individuo sobre os recursos que possui para lidar com as situações 
criadas pela experiência dolorosa. Esta avaliação é chamada de coping (enfrentamento). Objetivo: o 
presente estudo teve como objetivo descrever as estratégias de enfrentamento utilizadas por pacientes 
com Síndrome da Fibromialgia para lidar com a dor. Método: Quinze pacientes do sexo feminino, que 
preencheram os critérios para fibromialgia, de acordo com o Colégio Americano de Reumatologia, 
acompanhadas há mais de um ano na Clínica de Reumatologia de Araçatuba. As pacientes 
responderam ao “Coping Strategies Questionnarie (CQS)”. O CSQ compreende 6 domínios da área 
cognitiva: Distrair a atenção, Reinterpretar as sensações de dor,Auto-afirmação, Ignorar as sensações, 
Rezar/esperar e catastrofização e 1 domínio da área comportamental: Aumento das atividades 
comportamentais. Resultados: Observou-se que as estratégias mais utilizadas pelas pacientes foram 
Auto-afirmação (83,2%) e Rezar /esperar (77,7%). As pacientes raramente utilizaram estratégias de 
Reinterpretação da sensação de dor (62,4%) e Desvio de atenção ( 67,3%) ao lidar com a dor. Essas 
estratégias de acordo com a perspectiva comportamental-cognitivo são eficientes no controle da dor, 
portanto, uma intervenção pode facilitar o aprendizado destas estratégias. Como um todo, essas 
pacientes pareceram ter uma abordagem limitada no enfrentamento da dor; no entanto elas se auto 
classificaram como tendo habilidade para controlar e diminuir a dor (média 3,8 e 3,3 numa escala de 0 a 
6) Conclusão: As pacientes apresentaram baixo repertório comporatmental-cognitivo para lidar com a 
experiência de dor, desta maneira as intervenções cognitivo-comportamentais podem auxiliar o aumento 
de estratégias de enfrentamento com o objetivo de favorecer o auto controle e assim auxiliar no manejo 
da doença.  
 
 
 
67. Transtorno do Pânico Associado à Depressão em Pacientes Ambulatoriais: Um Estudo Sobre a 
Prática Religiosa (Panic Disorder with Depression in Outpatients: A Study About Religion) (Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). THANIA GOMES DE MATOS, Evandro Gomes de Matos (Núcleo de 
Atendimento dos Transtornos de Ansiedade/Unicamp) 
 
Resumo/Abstract: Objetivo: Verificar a prática religiosa predominante em pacientes ambulatoriais com 
Transtorno do Pânico  
 
 
 



Material e Método: O estudo foi realizado em 136 pacientes adultos, de ambos os sexos, com idade 
entre , atendidos no NATA, com o diagnóstico de Transtorno do Pânico, segundo os critérios do DSM-IV. 
Foram aplicadas, em todos os casos, as escalas de Hamilton para a avaliação objetiva dos sintomas de 
Escala de Sheehan, para ansiedade. 
 
 
 
Resultados: Treze ( 76,92%) sujeitos com depressão mínima eram católicos; 15,38% eram protestantes 
e 7,7% não tinham religião alguma. Dos sujeitos que apresentaram depressão leve 30% eram católicos; 
5% eram protestantes; 20% eram evangélicos; 20% eram espíritas e 25% não tinham religião alguma. 
Quanto à depressão moderada, 51,78% dos sujeitos eram católicos; 5,35% eram protestantes; 10,71% 
eram evangélicos; 12,5% eram espíritas e 19,64% não tinham religião alguma. Na depressão severa o 
maior índice também foi de católicos, com 51,06%; 6,38% eram protestantes; 17,02% eram evangélicos; 
6,38% eram espíritas e 19,14% não tinham religião alguma. 
 
Conclusão: A maioria dos sujeitos da amostra é católica e esta predominância evidencia-se também em 
todas as classificações do Inventário de Depressão de Beck, isto é a maior parte dos indivíduos com 
depressão mínima, leve, moderada ou grave é católica. Os resultados mostram ainda que, depois dos 
católicos, o grupo que apresenta mais depressão nas classificações de depressão leve, moderada e 
severa é o de sujeitos que não possuem qualquer religião. Na depressão mínima porém, o segundo 
grupo é o de indivíduos pertencentes à religião espírita. 
 
 
 
68. Sintomatomas Físicos e Psíquicos Mais Freqüentes no Transtorno do Pânico: Um Estudo Clínico 
(Physical and Psycological Symptoms of Panic Disorder: A Clinical Study) (Baseado em Dados/Data-
Based Presentation). THANIA GOMES DE MATOS, Evandro Gomes de Matos (Núcleo de Atendimento 
dos Transtornos de Ansiedade/Unicamp) 
 
Resumo/Abstract: Objetivo: O objetivo do estudo foi verificar o sintoma mais freqüente e o menos 
freqüente de ansiedade pela escala de Sheehan, entre pacientes com Transtorno de Pânico. 
 
Material e Método: O Transtorno do Pânico foi avaliado, numa amostra de 138 indivíduos, através de 
rotina padronizada em pacientes atendidos no NATA, que inclui o diagnóstico psiquiátrico, segundo os 
critérios do DSM-IV e a aplicação da escala de ansiedade de Sheehan. 
 
Resultados: Observa-se que 125 pacientes (90,6%) apresentam o sintoma “pausa ou aceleração do 
coração” e apenas 80 pacientes (58%) referem “desrealização”- itens 5 e 17, respectivamente, da escala 
de Sheehan. 
 
Conclusão: Os pacientes com Transtorno de Pânico, em geral, recorrem primeiramente, à ajuda 
cardiológica. Isto pode ser explicado pelos resultados apresentados acima, ou seja, o sintoma “pausa ou 
aceleração do coração” é mais freqüente entre todos os sintomas do ataque de pânico e tem um valor 
subjetivo de ameaça à vida maior do que a desrealização, que por sua vez, é um sintoma interpretado 
pelo paciente como ameaça à sua integridade psíquica. 
 
 
 
69. Percepção de Pais e Professores sobre Comportamento Infantil Psicologicamente Referido e Não 
Referido (Parent and Teacher Perception of Psychological Referred and Not Referred Children´s 
Behavior). DENISE RIBEIRO, Edwiges Silvares (Universidade de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: A grande maioria das crianças encaminhadas para tratamento psicológico não 
apresenta comportamentos inadequados com uma freqüência muito superior a apresentada pelas 
crianças que não são encaminhadas para terapia. Nem sempre, o comportamento das crianças é o 
motivo que determina o encaminhamento delas para terapia ou a busca de tratamento psicológico. Além 



do perfil comportamental, há outras variáveis que podem interferir na percepção que os agentes sociais 
têm de suas crianças. Neste sentido, foi desenvolvido um trabalho de avaliação da percepção do perfil 
comportamental que pais e professores têm de crianças encaminhadas e não encaminhadas para 
terapia. Foi usada por forma incomum de encaminhamento, em que os pesquisadores foram às escolas 
e solicitaram aos professores que indicassem os alunos que deveriam ser indicados para terapia e 
aqueles que não precisariam de tratamento. Participaram deste estudo 133 crianças de 1ª a 4ª séries, 
seus pais e professores de duas escolas públicas e uma escola particular do interior de São Paulo. Para 
a avaliação foram usados os seguintes questionários e checklists: CBCL (Lista de Verificação 
Comportamental para Crianças e Adolescentes – pais), TRF (Lista de Verificação Comportamental para 
Crianças e Adolescentes – versão para professores), SSRS (Sistema de Classificação de Habilidades 
Sociais – versões pais, alunos e professores) e o QRS (Questionário de Resolução de Conflitos). Os pais 
das crianças de escola particular avaliaram suas crianças de forma mais positiva que os pais das 
crianças das escolas públicas. Foi observada a ação de duas variáveis que poderiam estar influenciando 
a percepção dos pais e professores sobre suas crianças, foram elas: nível sócio-econômico e 
desempenho acadêmico. 
 
 
 
70. Padronização do Inventário de Estilos Parentais (Parental Styles in Inventory Padronication) (CSE; 
Baseado em Dados/Data-Based Presentation). IZABELA TISSOT ANTUNES SAMPAIO, Cibelle Maggi, 
Caroline Guisantes de Salvo, Gabriela Mello Sabbag, Paula Gomide, Ana Maria Guimarães (UFPR) 
 
Resumo/Abstract: Estilos parentais são estratégias e técnicas utilizadas pelos pais para educar seus 
filhos. Sete práticas educativas foram selecionadas neste estudo para avaliar o estilo parental, cinco 
delas vinculadas ao desenvolvimento do comportamento anti-social: negligência, punição inconsistente, 
disciplina relaxada, monitoria negativa e abuso físico; e duas relacionadas ao desenvolvimento de 
comportamentos pró-sociais: comportamento moral e monitoria positiva. O Inventário de Estilos 
Parentais (IEP) compõem-se de dois questionários, um relativo a práticas educativas do pai e outro da 
mãe, podendo ser respondido pelo filho (a) ou pelos próprios pais. Cada um contém 42 questões, seis 
delas para respectiva prática. Cada questão consta de uma frase à qual o respondente deve indicar a 
freqüência com que a figura paterna/materna age (2 sempre, 1 às vezes e 0 nunca). Há uma folha de 
resposta para qual são passados os valores obtidos quantitativamente sendo o índice de estilo parental 
calculado pela diferença entre as práticas positivas e negativas. A amostra utilizada para a padronização 
do Inventário constitui-se de 769 adolescentes pertencentes a dois grupos: jovens em situação de risco 
(n= 136) e de não-risco (n= 633). Em relação à interpretação dos resultados, IEP negativo é indicativo de 
práticas parentais negativas que neutralizam ou se sobrepõe às negativas. Quando o IEP é positivo há 
indicação de forte presença de práticas parentais positivas. O valor do índice pode variar de – 60, pela 
ausência de práticas positivas e presença total de práticas positivas, a + 24, pela ausência de práticas 
negativas e presença total de práticas positivas. A tabela normativa será estruturada a partir do cálculo 
dos percentis da população considerada de não-risco para quando aplicado o IEP poder se ter uma 
orientação mais precisa sobre o nível de risco das práticas educativas. 
 
 
 
71. Estilos Parentais e Depressão Infantil (Parenting Styles and Child Depression) (Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). INGRID MAZZAROTTO, Clariana Maranha, Luana Moschetta, Marina 
Paula, Ana Paula Viezzer, Lidia Natalia Dobrianskyj Weber (Universidade Federal do Paraná) 
 
Resumo/Abstract: A natureza das interações entre pais e filhos tem grande influência sobre o 
desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança. É a partir do pressuposto de que parte dos 
problemas comportamentais infantis é desenvolvida e mantida em casa por interações mal-adaptativas 
entre pais e filhos que esta pesquisa objetiva buscar a relação entre o estilo parental e a depressão 
infantil. O conhecimento dessa relação pode possibilitar a prevenção de problemas comportamentais 
infantis, a partir da intervenção com pais. Os estilos parentais utilizados nessa pesquisa - autoritário, 
autoritativo, negligente e permissivo - foram baseados na classificação de Maccoby & Martin (1983). 
Esses autores classificam esses modelos a partir de duas dimensões: exigência (demandingness) e 



responsividade (responsiveness). A partir desse modelo e da revisão de literatura sobre o tema, partiu-se 
da hipótese de que crianças com pais negligentes ou autoritários possuem maior probabilidade de 
apresentarem evidência de depressão. Para investigar a hipótese, foram utilizados os seguintes 
instrumentos: as escalas de Responsividade e Exigência (Lamborn, Mounts, Steinberg e Dornbusch, 
1991), validadas no Brasil por Costa, Teixeira e Gomes (2000) e adaptadas e validadas para crianças 
por Weber, Viezzer e Brandenburg (2002); Children’s Depression Inventory-CDI (Kovacs, 1992), 
traduzido por Bahls & Kossobudzki (2000). Os dados foram coletados de forma coletiva em escolas, com 
alunos de 5.ª, 6.ª e 7.ª séries, com idades variando de 10 a 15 anos. Verificou-se uma relação 
significativa entre estilos parentais e depressão infantil (&#61539;2 = 30,665; gl = 3; p = 0,000). Do total 
de 409 sujeitos, 16,62% apresentaram evidências de depressão, sendo que não houve relação 
significativa entre gênero (&#61539;2 = 0,004; gl = 1; p = 0,948) e idade (&#61539;2 = 5,001; gl = 4; p = 
0,287). Foi verificada uma maior incidência de evidências de depressão em sujeitos com pais 
negligentes (56,1%) e autoritários (26,3%). Segundo a literatura, o excesso de controle aversivo está 
relacionado com a depressão. Entretanto, os dados obtidos não mostram correlação significativa entre 
depressão e o escore de exigência (r = -0,103; p < 0,05). Uma correlação significativa e inversa foi 
encontrada entre evidências de depressão e responsividade (r= -0,472; p < 0,01), indicando o afeto e o 
envolvimento como um fator protetivo. E de fato, os dados mostram que as crianças com pais 
negligentes e autoritários, aqueles que têm menores escores de responsividade, apresentaram mais 
freqüentemente evidência de depressão. O conhecimento dessa relação pode possibilitar a prevenção 
de problemas comportamentais infantis, a partir da intervenção com pais. 
 
 
 
Palavras-chave: depressão infantil; estilos parentais; práticas educativas; escalas. 
 
 
 
72. Paciente com Fibromialgia em Adaptação (Patient with Fibromyalgia in Adaptation Stage). JULIANA 
DE OLIVEIRA BEZERRA (Uniararas), Adriana Said Daher Baptista (Unifesp/Uniararas) 
 
Resumo/Abstract: Esta apresentação tem como objetivo relatar a intervenção psicológica realizada com 
uma paciente de cinqüenta e um anos de idade, atendida em uma clinica escola de fisioterapia, cujo 
diagnóstico é fibromialgia, ou seja, dor muscular tendinosa difusa crônica em diversos pontos dolorosos 
e com localizações anatômicas especificas. Esta paciente foi encaminhada por apresentar dificuldades 
no enfrentamento da doença bem como na adequação a esta nova situação. Através da triagem 
psicológica identificou-se uma queixa sexual, para a qual direcionou-se dois focos de atenção, uma 
referente a dor que a paciente sentia em função da fibromialgia e outro à falta de assertividade que ela 
possuía em lidar com o marido na questão da aceitação de seu diagnóstico. A paciente também 
apresentava um déficit em seu repertório para lidar com as limitações de suas atividades. Sendo assim o 
atendimento clínico visou na aplicação de técnicas comportamentais como ensaio comportamental e 
treino de assertividade para que a paciente obtivesse um aumento em seu repertório no enfrentamento 
das situações aversivas. Em quatro meses de atendimento semanal, pode-se observar uma melhora 
significativa em seu repertório no que diz respeito ao enfrentamento da dor e mudanças em seu 
comportamento, concluindo-se assim que o atendimento com a psicologia foi eficaz. 
 
 
 
73. Preferência e limitações na Escolha de Alimentos por Grandes Obesos Antes e Depois da 
Gastroplastia (Preferences and Limits of Food Choice Among Very Obese People Before and After 
Gastroplasty) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). MARCELA RODRIGUES, Fabricio 
Guimarâes, Rafaella Silva, Augusta Dantas, Cecilia Gontijo, Suely Guimarâes (Unviersidade de Brasilia) 
 
Resumo/Abstract: A obesidade mórbida é condição multideterminada na qual a qualidade e quantidade 
dos alimentos são os principais determinantes. Para o grande obeso as maiores dificuldades alimentares 
são (a) a seleção e manutenção de um cardápio saudável e (b) o estabelecimento de limite da porção 
ingerida a cada refeição. O tratamento cirúrgico da obesidade limita a quantidade de alimento ingerido, 



pelo menos inicialmente, mas a preferência alimentar não é modificada ou, às vezes, é modificada de 
forma indesejável, como quando o paciente desenvolve intolerância por alimentos necessários ao 
organismo. Esse estudo foi conduzido para investigar a variação na preferência alimentar e nos limites 
encontrados para a ingesta depois da gastroplastia. Participaram do estudo oito pacientes operados no 
Hospital Universitário de Brasília, com índice de massa corporal – IMC pré-operatório entre 43,6 e 55,5, 
idade entre 24 e 58 anos, e nível socioeconômico médio inferior. Os pacientes fizeram registros diários 
da qualidade e quantidade do alimento ingerido durante quatro meses no pré-operatório. Esses registros 
foram comparados com o relato verbal durante os primeiros seis meses do pós-operatório. A 
comparação mostrou que no pré-operatório a maioria dos pacientes “beliscava” entre as refeições, 
ingeria grande volume de alimento por refeição e repetia o prato ou fazia ingestão contínua de alimentos 
variados ao longo do dia e da noite. Todos relataram comer muito depressa e, alguns, compulsivamente. 
Na preferência alimentar predominou a carne vermelha e gorda, frita e assada; seguida de arroz, 
refrigerantes, massas, frituras como salgadinhos, biscoitos caseiros tipo pão de queijo e doces. Todos 
faziam questão do tempero e do sabor dos alimentos. No período pós-operatório a quantidade ingerida 
foi drasticamente reduzida pelo ato cirúrgico, mas houve relato de engasgos por distração na medida da 
porção engolida. Todos relataram náusea e vômito e, para alguns, isso era potencializado pelo tempero 
e cheiro da comida ou por determinados alimentos como carne vermelha e arroz que, mesmo desejados, 
passaram a ser evitados por reconhecida intolerância. Houve relatos de dumping ao ingerir açúcar e um 
caso de aceitação exclusiva de macarrão “miojo”, salgado de pacote e salsicha. O limite de quantidade 
foi sentido por todos, mas nenhum relatou fome. Os dados mostram que a gastroplastia exerce controle 
aversivo sobre a resposta alimentar e que respostas de conflito e de insatisfação são esperadas. A 
orientação psicológica e desenvolvimento de repertorio comportamental adequado é essencial para o 
preparo do paciente para a demanda do pós-operatório. 
 
 
 
74. Pesquisa sobre o Perfil dos Usuários do Centro de Atenção Psicossocial Água Viva (Profile Survey of 
the Água Viva Psychosocial Attention Center Users) (CSE; Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). Sandro José Cardoso, Célia Maria Caetano, Paulo Henrique C. Martins, KARINE 
MESQUITA-NALINI (Universidade Católica de Goiás/CAPSi Agua Viva), Juliana Soares Dias 
(Universidade Católica de Goiás), Fabiana Vieira Gauy (Universidade Católica de Goiás /CAPSi Agua 
Viva) 
 
Resumo/Abstract: Este trabalho teve como objetivo levantar a demanda atendida entre o período de 
fevereiro a junho de 2004 no Centro de Atenção Psicossocial - CAPSi Água Viva, situado na cidade de 
Goiânia (GO). O CAPSi presta atendimento à crianças e adolescentes de 0 a 18 anos portadores de 
transtornos disruptivos e não-disruptivos de grau moderado a grave, assim como a seus responsáveis. O 
atendimento ocorre nas áreas de fonoaudiologia, neuropediatria, psicologia, psicopedagogia e 
psiquiatria. De início, os dados foram coletados a partir 1037 prontuários da instituição. Deste total, 142 
foram desconsiderados por, embora registrados, não terem sido encontrados (n=15), ou pelo fato do 
usuário não receber atendimento desde 2001 (n=127). Na computação dos dados foram consideradas 
12 variáveis: seis variáveis do usuário: (a) sexo, (b) idade, (c) escolaridade, (d) religião, (e) tipo de 
atendimento recebido na unidade e (f) diagnóstico de acordo com a CID-10; e seis variáveis do 
cuidador/responsável: (a) parentesco com o usuário, (b) situação conjugal, (c) idade, (d) escolaridade, 
(e) tipo de atendimento recebido na unidade e (f) renda familiar. Os dados foram coletados por cinco 
estagiários de psicologia, sob a orientação de uma psicóloga supervisora. Dos 896 prontuários 
considerados, verificou-se ser a maioria do sexo masculino (62%), com idade entre 9 e 14 anos (44%), 
estudantes (56%; 29% destes cursando o ensino fundamental), católicos (25%), sendo que 37% 
receberam atendimento neurológico. Em relação à CID-10, foram consideradas separadamente apenas 
as categorias diagnósticas identificadas em pelo menos 10 usuários, sendo as demais agrupadas como 
“Outras”. Dentre estas, o transtorno hipercinético foi o mais freqüente (27%). Das 16 categorias 
diagnósticas mais freqüentes, 11 são consideradas Transtornos Mentais e de Comportamento (69%) de 
acordo com a CID-10. Em 28% dos prontuários não constava diagnóstico. Verificou-se que a maioria dos 
responsáveis identificados eram mães (66%), com situação conjugal desconhecida (77%), idade entre 30 
e 39 anos (28%), com ensino fundamental (10%), atendimento psicológico (4%) e renda familiar 
informada entre 2 a 3 salários mínimos (39%). Constatou-se com os dados obtidos a inadequação dos 



registros nos prontuários. A presença das informações ausentes poderia oferecer um perfil institucional 
mais acurado, contribuindo para o mapeamento da ação dos profissionais envolvidos no atendimento, 
com conseqüente melhora e promoção da saúde mental da população alvo. 
 
 
 
75. Sala de Espera para Transplante de Fígado: Atendimento Psicológico (Psychological Counseling of 
Liver Transplant Patients in the Outpatient Clinic Waiting Room). MAIRA COLOMBO, M.Cristina 
Miyazaki, Randolfo Santos, Jr., Rita Silva (Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto) 
 
Resumo/Abstract: O transplante de fígado é um tratamento padronizado internacionalmente para 
doenças hepáticas progressivas, irreversíveis, que não respondem a outros tipos de tratamento e que 
acarretariam uma taxa de mortalidade de até 70% no período de um ano, caso a cirurgia não fosse 
realizada. O procedimento é marcado por sofrimento emocional significativo pelas incertezas associadas 
ao mesmo: escassez de órgãos, longo tempo na fila de espera, imprevisibilidade em relação ao 
momento em que será realizado, riscos do procedimento e de complicações pós-operatórias. Há também 
preocupações em relação à possibilidade de óbito antes do transplante, aos riscos da medicação 
imunossupressora e a possibilidade de recidiva da doença. Assim, o acompanhamento psicológico de 
tais pacientes durante todo o tratamento é considerado importante. Na Unidade de Transplante de 
Fígado do Hospital de Base da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, o atendimento 
psicológico é realizado de diversas maneiras, sendo uma destas o grupo de sala de espera. O objetivo 
deste trabalho é apresentar a metodologia empregada neste atendimento, que consiste em uma reunião 
semanal, aberta, de aproximadamente uma hora de duração, que ocorre antes das consultas médicas, 
da qual participam pacientes, familiares e equipe multidisciplinar (psicólogos, nutricionistas, enfermeira e 
assistente social). Nesta reunião, são esclarecidas dúvidas sobre o tratamento e ocorre a troca de 
experiências com outros pacientes afetados por doenças hepáticas terminais que aguardam o 
transplante de fígado. Pacientes que já foram transplantados também participam, tanto quando retornam 
para as consultas, quanto como voluntários, auxiliando no esclarecimento de dúvidas e com o relato de 
sua experiência. Equipe médica, pacientes e familiares apontam a sala de espera como importante para 
a adesão ao tratamento, para a preparação para cirurgia e para o desenvolvimento de estratégias de 
enfrentamento adequadas para o transplante. Entretanto, pesquisas são necessárias para avaliar o 
impacto desta intervenção multidisciplinar e do seu papel no cuidado aos pacientes. Um estudo 
atualmente em andamento pretende avaliar, sob a ótica de pacientes e médicos envolvidos no 
tratamento, os benefícios deste tipo de atendimento. No total, espera-se avaliar os cinco médicos da 
equipe e 100 pacientes, de ambos os sexos, que se encontram em várias etapas do tratamento. Esta 
associação entre extensão de serviços à comunidade e pesquisa visa avaliar e aprimorar o atendimento 
prestado pelos serviços de saúde. 
 
 
 
76. O Encaminhamento Psicológico de Pacientes Oncológicos (Psychological Guiding of Cancer 
Patients) (DDA; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). DENISE CALLAO, Alvaro Rodrigues 
(Centro Oncológico de Mogi das Cruzes) 
 
Resumo/Abstract: O câncer foi, durante muito tempo, incurável e, portanto, seu diagnóstico encarado 
como uma sentença de morte. Além da perspectiva da morte, outros sentimentos e comportamentos são 
desencadeados pela presença do câncer, tais como vergonha, raiva, desespero e enfrentamento. 
Embora o estigma da morte iminente tenha diminuído devido à eficiência técnica propiciada por 
tratamentos mais seguros, menos mutiladores e estigmatizantes, o medo e a angústia da discriminação 
social permanecem presentes. A assistência global a pacientes com câncer tem se constituído num 
desafio para os serviços de saúde e para os familiares. Parte deste atendimento global é constituído pela 
Psicologia, que desde 1998 é reconhecida pelo Ministério da Saúde como indispensável no atendimento 
em oncologia. A psiconcologia representa a área de interface entre a Psicologia e a Oncologia e utiliza 
conhecimento educacional, profissional e metodológico da Psicologia da Saúde para aplicar na 
assistência ao paciente com câncer e à sua família; na pesquisa e no estudo de variáveis psicológicas e 
sociais relevantes para a compreensão da incidência, da recuperação e do tempo de sobrevida após o 



diagnóstico do câncer; e na organização de serviços oncológicos que visem ao atendimento integral do 
paciente. O presente estudo buscou caracterizar os pacientes encaminhados para atendimento 
psicológico no ano de 2003 em um centro de tratamento oncológico na cidade de Mogi das Cruzes/SP. 
O material utilizado consistiu dos prontuários dos pacientes e a caracterização foi analisada em termos 
de idade, sexo, naturalidade, escolaridade, estado civil, situação familiar, diagnóstico (classificado pelo 
CID - Código Internacional de Doenças e categorizado conforme orientação do INCA) e finalmente o 
estadio da doença. Entre os dados mais significantes encontrou-se que, embora dos 758 pacientes 
atendidos em 2003 no Centro Oncológico a maioria (21,6%) era portadores de câncer de próstata, os 
pacientes encaminhados para atendimento psicológico foram em sua maioria (33%) mulheres portadoras 
de câncer de mama, seguido de 10% de homens com câncer de próstata. Estes dados confirmam a 
literatura sobre o impacto do câncer de mama na mulher e suas implicações psicológicas, conjugais, 
sociais e familiares, o que justifica a necessidade de atendimento psicológico e planejamento de 
estratégias que possibilitem o atendimento intergal destas pacientes. 
 
 
 
77. Psicologia e Acupuntura: Ampliando os Limites Terapêuticos (Psychology and Acupuncture: Beyond 
Therapeutics Limits) (TPC). ARMANDO RIBEIRO DAS NEVES NETO (Hospital Beneficência 
Portuguesa) 
 
Resumo/Abstract: Apresentar os dados iniciais da prática clínica combinada de Medicina 
Comportamental/ Psicologia da Saúde e Acupuntura. Desde a resolução do Conselho Federal de 
Psicologia (CFP no. 005/02) foi regulamentado o uso da acupuntura tradicional como prática 
complementar da Psicologia, tornando assim necessário a criação de novos espaços de reflexão e 
estudo empírico do emprego da acupuntura na psicoterapia. Serão relatados estudos de caso em que de 
forma pioneira foi associado o emprego de Terapia Cognitivo-Comportamental e demais recursos 
clínicos (ex. biofeedback, estados alterados de consciência - hipnose) acompanhados de aplicações de 
acupuntura (ex. sistêmica, auricular e escalpeana) no tratamento de transtornos mentais, disfunções 
psicofisiológicas e fatores psicológicos que afetam condições médicas gerais. Será abordado 
possibilidades de atuação clínica da prática combinada, explicitando suas raízes epistemológicas e 
conceituais. Será descrito a implantação de um serviço de acupuntura intra-hospitalar com base na 
prática multiprofissional. 
 
 
 
78. Qualidade de Vida e Controle da Raiva em Pessoas Estressadas (Quality of Life and Rage Control in 
Stressed People) (EAB). VANESSA FAGIONATTO VICENTIN, Sabrina Gallo, Marilda Emmanuel Novaes 
Lipp (Puc - Campinas) 
 
Resumo/Abstract: O stress é um desgaste geral do organismo diante de situações que exigem 
adaptação. Estudos têm dedicado seus esforços na busca de condições psicológicas que possam estar 
relacionadas com a evolução do processo de stress, entre elas a qualidade de vida e a expressão da 
raiva. A qualidade de vida esta ligada ao bem estar da pessoa em diversas áreas, entre elas a social, 
afetiva, profissional e de saúde. Já a expressão da raiva tem diversas dimensões incluindo o controle da 
raiva que se refere à intensidade com que este sentimento é controlado. O objetivo do estudo foi avaliar 
as áreas de qualidade de vida e o controle da raiva em pessoas que tem diagnósticos de stress. Foram 
avaliados 31 participantes (29 mulheres e 2 homens), na faixa etária de 19 a 73 anos. Utilizou-se o 
Inventário de Sintomas de Stress de Lipp, o Inventário de Qualidade de Vida (Lipp, 1989) e o Inventário 
da Expressão da Raiva como Estado de Traço. Os dados foram coletados no Laboratório de Estudos 
Psicofisiológicos de Stress da Puccamp como parte de um estudo mais amplo. Verificou-se que todos os 
entrevistados apresentavam stress (64,5% na fase de Resistência, 32,2% na Quase Exaustão e 3,2% na 
Exaustão). Quanto às áreas de qualidade de vida, 51,6% tiveram sucesso na área social, 61,2% na área 
afetiva, 22,5% na área profissional e ninguém teve sucesso na área de saúde. Com relação ao controle 
da Raiva 64,5% tinham controle da raiva na média, 22,5% abaixo da média e 16,1% acima da média. O 
estudo demonstrou que a amostra estava prejudicada na área da saúde da qualidade de vida e na área 
profissional. Quanto à expressão da raiva a maioria das pessoas do estudo tinha controle deste 



sentimento na média. Como a maioria das pessoas estava na media em termos de controle de raiva, não 
foi possível detectar uma associação entre as variáveis controle da raiva e qualidade de vida. Foi 
interessante notar o alto nível de stress em todos da amostra. Considerando o prejuízo da área da saúde 
na qualidade de vida das pessoas estressadas, programas de controle de stress são recomendados. 
 
 
 
Indicação para pôster 
 
Área da medicina comportamental 
 
Palavras-chaves: stress, qualidade de vida e controle da raiva 
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79. Grupo de Espera Recreativo como Instrumento de Avaliação Diagnóstica (Recreational Waiting 
Group as an Instrument of Diagnostic Evaluation) (CSE). MARINA MONZANI DA ROCHA, Paula Ferreira 
Braga, Edwiges Ferreira de Mattos Silvares (IP-USP) 
 
Resumo/Abstract: Estudos como os de Ancona Lopes (1983) e Silvares (1992) concluiram que as 
clínicas-escola apresentavam um grande problema devido ao pouco alcance das mesmas com relação 
aos objetivos de atendimento à comunidade. Silvares (1992) propôs a busca de novas formas de 
atendimento para as clínicas-escola como um movimento para a superação deste problema de caráter 
prático. Uma das alternativas apresentadas foram os 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). O objetivo desse grupo é diminuir a evasão do 
atendimento e observar a interação entre seus membros, o que pode enriquecer, confirmar, ou até 
mesmo contradizer a queixa relatada pelos pais na entrevista de triagem e respostas aos questionários, 
ou seja, objetiva-se conseguir um novo instrumento de avaliação diagnóstica. Diversos grupos 
recreativos vem sendo desenvolvidos na clínica-escola do IP-USP, desde Fernandes e Silvares (1992), 
com destaque para a observação comportamental feita nos GER de Guerrelhas (2000). O presente 
trabalho tem como objetivo mostrar o que foi alcançado nos grupos recreativos desenvolvidos no ano de 
2003, enfocando o papel de avaliação diagnóstica dos grupos recreativos. Método: observamos as 
sessões do GER nas quais estavam presentes as crianças que, depois do período de espera recreativa, 
foram encaminhadas para outro tipo de atendimento, que não o Grupo de Terapia Infantil do Projeto 
Enurese. Nessas sessões foi registrada a quantidade de comportamentos dentro das seguintes 
categorias: Não participação na brincadeira, Não seguimento de regras, Evidências de erotização 
precoce e Comportamentos agressivos. Foram observadas 4 crianças, num total de 8 sessões. As 
sessões foram observadas por duas juizas independentes que cruzaram suas respostas no final do 
processo, alcançando um índice de concordância maior que 90%. Resultados: As crianças que foram 
encaminhadas para atendimento individual apresentaram uma taxa muito maior de comportamentos nas 
categorias observadas. O Grupo de espera recreativo mostrou-se novamente útil como instrumento de 
avaliação diagnostica; através dele, pode-se observar os comportamentos das crianças antes do 
atendimento e fazer os encaminhamentos necessários, visando alcançar um melhor atendimento à 
comunidade que procura a clínica-escola. 
 
 
 
80. Replicação de uma Tentativa de Caracterização da Prática do Analista do Comportamento no 
Atendimento Clínico (Replication of an Attempt of Characterization of the Behavior Analyst's Practice in 
the Clinical Setting) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). OLIVER ZANCUL PRADO 
(Universidade Paulista), Katia R. S. Silva (Universidade Paulista) 
 



Resumo/Abstract: Foi feita uma replicação parcial do estudo de mestrado de Zamignani (2001), que teve 
como objetivo caracterizar a atuação verbal de terapeutas Analistas do Comportamento. No presente 
estudo participaram um terapeuta, um co-terapeuta e uma cliente com diagnóstico de depressão, onde 
foi analisada a transcrição literal de uma sessão de terapia. As verbalizações da terapeuta com as 
maiores freqüências foram, a descrição de eventos relacionados à queixa e em seguida 
aconselhamento. Quanto a verbalização da cliente, a categoria com maior freqüência foi a descrição de 
assuntos diversos. Apesar das limitações técnicas e metodológicas, foi possível observar uma 
regularidade nos comportamentos de cliente e terapeuta o que indica que o sistema de categorias 
adotado pode ter utilidade para a pesquisa em análise do comportamento na clínica. 
 
 
 
81. Ressignificação da Experiência de Si: Uma Releitura Irreverente da Conversão Religiosa 
(Resignification of the Experience of Self: An Irreverent Reinterpretation of Religious Conversion). MARIA 
Lúcia Pereira DE OLIVEIRA, Luc Vandenberghe (Universidade Católica de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: Este painel propõe uma possível releitura de conversão religiosa de um cliente na 
perspectiva da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) e da Psicoterapia Analítico-Funcional (FAP). 
Central nesta discussão é que de acordo com a visão behaviorista radical, a construção de significados 
(comportamento verbal) é necessária para ter-se uma visão do mundo e de si, mas controle verbal torna 
comportamento insensível às contingências. A construção de regras e o seguir regras é uma faca de 
duas laminas.  
 
Estas noções são ilustradas a partir de material de caso de um jovem cujo comportamento estava sob 
controle de regras rígidas e na terapia não conseguia relatar as contingências do seu cotidiano. 
Enquanto seguindo regras sem contestação, conflitos entre as táticas rígidas dele e exigências da família 
e da sociedade levaram a uma crise aberta. A intensificação do controle aversivo (crise nas relações 
interpessoais) facilitou a busca de novas possibilidades de vida. Em primeiro lugar buscou modificar sua 
vivência na religião, onde reproduziu o mesmo padrão de excessivo seguimento de regras e alienação 
das contingências reais. Assim a conversão não garantiu instrumentos para resolver a crise. O segundo 
passo, foi procurar na psicoterapia ressignificação maior. Analisando as contingências reais do cotidiano 
dele e da relação terapêutica, ele recontextualizou suas experiências, incluindo sua conversão. Criar 
uma visão crítica da religião, sem abandonar sua fé, constituiu um primeiro exercício de distanciamento 
compreensivo das regras como guias da vida. São interpretados, nos termos comportamentais da ACT e 
FAP, os variáveis que caracterizam sua conversão religiosa: crise; grupos de referência; sentimento de 
pertença; ruptura de ordem e ressignificação das experiências. Tal compreensão é irreverente por 
submeter uma conversão religiosa a uma análise em termos de contingências sociais e controle verbal, 
mas não por desqualificar a experiência religiosa do cliente. Pretende-se ilustrar a aplicabilidade dos 
conceitos comportamentais na análise de uma crise existencial e um processo de mudança numa 
relação psicoterápica. 
 
 
 
82. As Queixas Escolares e as Deformidades Craniofaciais (School Problems and Craniofacial 
Deformities) (EDC). Ana lucia Ivatiuk, Carina Luiza Manolio, CAROLINA P. DE ALMEIDA, Vera Amaral 
(PUC Campinas) 
 
Resumo/Abstract: O problema da deformidade facial é complexo e atinge um número bastante 
representativo da população, uma vez que ela pode ser resultante de traumas, anomalias congênitas 
e/ou tumores. Os portadores de deformidades podem ser discriminados e se afastar do convívio social, 
provocando sérios desajustes no indivíduo, em sua família e, no caso de crianças e adolescentes, na 
sua vida escolar. Por queixa escolar, entendem-se todas as dificuldades apresentadas por aqueles que 
freqüentam o ambiente escolar, sendo tanto em termos de aprendizagem, como relacionamento ou 
adaptação. As queixas escolares muitas vezes são conseqüências do problema da deformidade. Tratar a 
deformidade e imprescindível, mas apenas ele não soluciona as queixas escolares. Por isso, a 
SOBRAPAR procura reabilitar a criança e/ou adolescente portador de alguma deformidade que 



apresentar alguma queixa escolar para que ele tenha um desenvolvimento pedagógico mais reforçador 
para ele e sua família. O presente estudo é resultado do levantamento feito durante o acompanhamento 
das queixas que chegam ao programa de psicopedagogia oferecido por essa instituição. Num universo 
de 25 crianças e adolescentes atendidos pelo programa, entre os meses de abril de 2003 e abril de 
2004, as principais queixas puderam ser agrupadas da seguinte forma: 48% tinham como principal 
queixa um transtorno de aprendizagem propriamente dito; 28% apresentavam uma defasagem entre o 
repertório individual e o nível de exigência escolar, ou seja, o que a escola exigia, a criança não era 
capaz de acompanhar, porque faltavam habilidades básicas anteriores a aprendizagem escolar e 24% 
tinham uma queixa escolar relacionada a uma questão temporária ou eventual. Estes dados apontaram 
que, mesmo no contexto das deformidades craniofaciais, os transtornos de aprendizagem são a maioria 
em comparação a falta de repertório básico ou das condições temporais, apesar destas ultimas, serem, a 
principio, variáveis mais freqüentes em tal contexto. Estudos futuros mais complexos, que não sejam 
apenas de levantamento como este, são primordiais para que se possa planejar ações que possam ser 
mais eficazes com esta população. 
 
 
 
83. Autoconhecimento: uma Via de Mão Dupla entre Terapeuta e Cliente (Self-Knowledge: A Two-Way 
Road Between Therapist and Client) (VRB). Augusto Amato Neto, MAYRA HELENA GAIATO 
MENEGHELLO, Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira (Universidade Presbiteriana Mackenzie) 
 
Resumo/Abstract: O processo de autoconhecimento ocorre, concretamente através de questões feitas 
pelo terapeuta que levam o cliente a descrever seus comportamentos, assim como relacioná-los com o 
ambiente. Simultaneamente ao desenvolvimento ao autoconhecimento no cliente, surgem também para 
o terapeuta questionamentos sobre como suas próprias atitudes e comportamentos podem garantir uma 
atuação que proporcione o controle do ambiente terapêutico. Dessa maneira pode estabelecer-se uma 
interação terapeuta-cliente que contribua com um processo de autoconhecimento em mão dupla: de um 
lado, o cliente refletirá sobre a funcionalidade de seus operantes, de outro o terapeuta deve conscientizar 
o por quê de suas ações terapêuticas. 
 
O presente estudo fundamentou-se nos pressupostos do Behaviorismo Radical e da Terapia 
Comportamental, partindo do princípio que o processo de análise comportamental se desenvolve em 
sentido duplo, quer dizer, ao mesmo tempo em que o cliente toma consciência das variáveis das quais 
seus comportamentos são função, o terapeuta toma consciência das variáveis das quais dependem as 
ações terapêuticas eficazes. Nesse entrave se localiza o trabalho que teve como objetivo analisar a 
relação entre os procedimentos de avaliação e as referências de autoconhecimento no cliente e no 
terapeuta. Realizou-se um estudo de caso com um cliente colaborador, uma mulher de 19 anos, 
estudante universitária. Foram aplicadas técnicas de avaliação comportamental, a saber: frases 
incompletas, técnica do círculo interior e técnica de representação de papéis. Sobre esses dados foram 
construídas análises funcionais sobre as diferentes interações entre terapeuta e cliente. As análises 
foram realizadas, destacando-se a função discriminativa presente nas interações terapeuta-cliente 
 
De uma parte, os principais resultados apontaram que clinicamente os operantes de fuga e esquiva do 
cliente funcionaram como estímulos discriminativos para o controle e atuação terapêutica. De outro, as 
verbalizações dos estagiários-terapeutas também agiram como estímulos discriminativos que 
desenvolveram na cliente um processo de autoconhecimento sobre a funcionalidade das ações-
problema. 
 
 
 
84. Auto-Regras e Terapia Comportamental: Análise de um Caso Clínico (Self-rules and Behavior 
Therapy: Analysis of a Clinical Case) (VRB; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). MARIELLA 
BRAGA, Edila Robert, Carla Paracampo (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: Conceituam-se eventos privados enquanto estímulos e respostas que ocorrem sob a 
pele do indivíduo e estão acessíveis de modo direto apenas a ele próprio, não sendo passíveis de 



observação pública direta. Exemplos de eventos privados são pensamentos, emoções, sentimentos e 
auto-regras. Estas últimas são compreendidas como estímulos verbais que especificam contingências e 
são formuladas pelo próprio sujeito. Auto-regras podem afetar comportamentos não-verbais. No contexto 
psicoterápico, as auto-regras que podem estar controlando o comportamento do cliente são identificadas 
a partir dos seus relatos verbais. A tarefa do terapeuta comportamental é criar condições para que o 
cliente entre em contato com as contingências verificando se suas auto-regras correspondem às 
mesmas. O objetivo desse estudo é demonstrar como o controle comportamental exercido por auto-
regras pode ser alterado a partir das intervenções psicoterápicas. Para tanto será apresentada a análise 
de um caso clínico no qual S., sexo feminino, 36 anos apresenta comportamentos governados por auto-
regras que a impedem de promover mudanças comportamentais. S. procurou a terapia com a queixa 
inicial de DORT. As principais auto-regras identificadas durante o processo psicoterápico que 
aparentemente controlavam seu comportamento impedindo-a de entrar em contato com as contingências 
foram as seguintes: 1. A cliente relatava que ao se submeter a tratamentos ficaria curada; 2. S. relatava 
que aos 31 anos, deveria ter casado; 3. Relatava que relacionamentos afetivos não são confiáveis; 4. S. 
relatava que em sua área de atuação tem que ter inimigos; 5. S. relatava que as pessoas ao saberem 
que ela é vendedora tinham a intenção de roubá-la; 6. S. relatava que não poderia conquistar e manter 
relações afetivas; 7. S. relatava que os membros de sua família só a procuravam quando precisavam de 
ajuda financeira ou para resolução de problemas. A intervenção psicoterápica consistiu em orientações 
para auto-observação com finalidade de analisar se as contingências que estavam em vigor 
correspondiam a essas auto-regras. Foram utilizadas técnicas de autocontrole, automonitoração, 
relaxamento, análises funcionais e treino de habilidades sociais. Os resultados obtidos demonstram que 
o procedimento adotado possibilitou a alteração de grande parte das auto-regras, com conseqüente 
aquisição e manutenção de novos comportamentos, sendo que outras ainda se encontram em fase de 
modificação. Constatou-se que a intervenção psicoterápica comportamental é eficaz quanto à alteração 
de auto-regras que controlam comportamentos desadaptativos. A confrontação do cliente com as reais 
contingências, faz com que este adote comportamentos adaptativos. 
 
 
 
85. Compulsão Sexual: Análise dos Processos e Técnicas Comportamentais Envolvidos na Recuperação 
em Instituição Anônima (Sexual Compulsiveness: An Analysis of the Behavioral Processes and 
Techniques Involved in Anonymous Institution Recovery) (EAB). Andre Luis Jonas, CRISTIANE 
POLASTRI ANDRADE, Érica Silvino Silva (Universidade São Judas Tadeu) 
 
Resumo/Abstract: Assim como qualquer outro comportamento, o comportamento sexual passa a ser 
considerado patológico ou disfuncional quando a pessoa passa a não conseguir controlar os seus 
impulsos. O comportamento sexual compulsivo tem sido definido pela literatura como aquele em que o 
sujeito não consegue controlar as suas ações, as quais tendem à exacerbação tanto na quantidade 
quanto na natureza da prática sexual. Os compulsivos sexuais dificilmente admitem o problema ou 
buscam tratamento terapêutico especializado, mas muitas vezes recorrem a instituições anônimas no 
intuito de procurar por propostas alternativas que minimizem seu grau de ansiedade. Segundo a 
literatura, no estudo das propostas de tratamento psicológico para os Transtornos do Espectro 
Obsessivo Compulsivos (TEOCs), foi verificado que técnicas de exposição e prevenção de resposta 
similares àquelas utilizadas para o TOC fazem parte de todos os programas de tratamento. Nesse 
sentido, o presente trabalho objetivou avaliar uma proposta de recuperação de pessoas com compulsão 
sexual, proposta por uma associação anônima, procurando identificar e analisar funcionalmente os 
processos e as técnicas comportamentais envolvidos na mesma. 
 
 
 
86. A Timidez sob a Pesceptiva das Habilidades Sociais (Shyness Under the Perspective of Social 
Skills). ELCIO ANTONIO FOGGIATTO, LUIZ EDUARDO GRATON SANTOS (Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná) 
 
Resumo/Abstract: De acordo com Del Prette & Del Prette (1999), pesquisas demonstram que 20% da 
população nasce tímida e desses 20%, 2/3 mantém este padrão de comportamento até a vida adulta. 



Porém, há pessoas que se tornam tímidas após o nascimento. Entende-se a timidez como um déficit no 
desenvolvimento de habilidades sociais e pode trazer conseqüências ao indivíduo como o fracasso 
escolar, universitário, profissional e de relações interpessoais. O objetivo desta comunicação é 
apresentar um modelo de Treinamento em Habilidades Sociais para adultos. O trabalho consiste em 
possibilitar um melhor repertório para os indivíduos, frente a contextos sociais diversificados e/ou 
situações específicas. Propõem-se atividades em grupo com número limitado de até 15 participantes em 
12 encontros com vivências, dinâmicas de grupo, exercícios de feedback, relaxamento e treino assertivo, 
baseados nas sugestões de Del Prette & Del Prette (1999) e Caballo (1996), bem como a aplicação de 
inventários como IHS (Inventário de Habilidades Sociais), ISSL (Inventário de Sintomas de Stress de 
Lipp) e ISRA (Inventário de Situações e Respostas de Ansiedade), antes, e ao término do treinamento. A 
metodologia utilizada para a realização deste trabalho é de cunho bibliográfico, com base em referências 
atualizadas nos temas da psicologia comportamental e habilidades sociais. O trabalho ainda não foi 
concluído, pois ainda está em andamento. 
 
 
 
87. Transtorno Ansioso Social, Seu Prognóstico Terapêutico e Oportunidades Perdidas Antes da Co-
morbidade Depressiva (Social Anxiety Disorder, Therapeutic Prognostic and the Missed Opportunities 
Before the Depressive Comorbidity). Marlon Braga, Cristina Scalco, Felipe Dufloth, CAROLLINE 
MIKOSZ, André Astete, Giovana Dall'Stella (Hospital Psiquiátrico Nossa Senhora da Luz - Aliança 
Saúde/PUCPR) 
 
Resumo/Abstract: O transtorno ansioso social (TAS) é, ao lado do Transtorno de Ansiedade 
Generalizada, reconhecido como antecedente mórbido em parcela significativa de quadros depressivos, 
levando à possibilidade de ser desencadeante dos mesmos. A presença de tal co-morbidade tende a 
ocorrer na evolução crônica do TAS quando os pacientes tendem a manifestar baixa disposição para 
buscar ajuda para suas dificuldades com ansiedade social e os repertórios evitativos já se encontram 
intensamente arraigados. Mais ainda, o quadro depressivo acaba por obscurecer o diagnostico, 
monopolizar as prioridades terapêuticas e associar-se com prejuízo do prognóstico. A presente 
discussão reavalia o conhecimento disponível na literatura sobre a co-morbidade e expõe as razões para 
a constituição de atitudes de “busca ativa” dos portadores em fase precoce e ênfase em iniciativas de 
desenvolvimento de habilidades sociais na comunidade como políticas preventivas. Ilustramos a 
discussão com descrição de caso de TAS com co-morbidade depressiva atendido no protocolo clínico e 
psicoterápico cognitivo comportamental de nosso serviço. 
 
Relato de caso: A.R., homem, 35 anos, casado, zelador; portador de TAS e Distimia em uso de 
paroxetina 60mg/d e lítio 1200mg com resposta parcial; foi encaminhado para atendimento psicoterápico 
em face à presença de comportamento evitativo extenso, tendo sido identificados como principais 
aspectos psicodiagnósticos a extensa redução de comportamento social, sentimentos de menos-valia e 
culpa inapropriada, desesperança, prejuízo do comportamento de auto-preservação(negligencia frente 
ao risco), intensa ansiedade de avaliação negativa com rigidez comportamental, não possuindo insight 
sobre sua ansiedade social.  
 
 
 
88. Programa de Treinamento de Habilidade Social para Recuperar a Auto-Estima num Caso de Fobia 
Social (Social Hability Training Program to Recover Self-Esteem in Case of Social Phobia). JOSETTE 
TOLENTINO, Paula Elias (Universidade Católica de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho tem o objetivo de verificar a eficácia do Treino de Habilidades 
Sociais (THS) para o tratamento de sintomas como a baixa auto-estima num caso de Fobia Social. 
Realizou-se uma breve revisão literária referente a Terapia Comportamental Cognitiva, bem como sobre 
a estratégia indicada (THS) e também, sobre a auto-estima. O estudo de caso único foi desenvolvido, 
tendo como base os atendimentos clínicos. O trabalho teve o enfoque qualitativo-descritivo, utilizando o 
método clínico. O estudo foi realizado com um participante do sexo masculino, 18 anos, solteiro, com 2º 
grau completo, que na época cursava o pré-vestibular. Apresentou como queixa principal o medo do 



contato social, posteriormente diagnosticado como Fobia Social, demonstrando, acentuadamente, auto-
estima rebaixada. O campo de estágio foi o CEPSI – Centro de Estudos de Prática Psicológica da 
Universidade Católica de Goiás. O atendimento foi realizado num consultório padrão. Os materiais e 
equipamentos utilizados foram: papel, caderno, caneta, textos informativos, questionários e CDs para 
Relaxamento. O procedimento foi dividido em três fases: 1ª fase: coleta de dados, avaliação e 
diagnóstico com aplicação do Questionário de História Vital e Entrevista; 2ª fase: intervenções com 
aplicações de técnicas e Análises Funcionais e 3ª fase: verificação dos resultados. Entre as técnicas 
utilizadas destacaram-se: Exposição Gradual ao Vivo, Treino Respiratório, Reestruturação Cognitiva 
através de Questionamento Socrático e Confrontações de Idéias, e THS através de Treino em 
Assertividade e Ensaio Comportamental. Os resultados obtidos demonstraram que as técnicas foram 
eficazes e o THS envolvendo o Treino de Assertividade e o Ensaio Comportamental, utilizados de forma 
mais freqüente, contribuiu para a reversão dos sintomas referentes a baixa auto-estima, o que ficou 
evidente pelo desenvolvimento das relações sociais e maior convívio com amigos e parentes. Conclui-se 
que o processo terapêutico, através da ênfase no THS, auxiliou na qualidade de vida do cliente, 
devolvendo a auto-confiança e auto-estima. 
 
 
 
89. Aprendizagem Social e Esquemas: Relatos de Experiência de Psicoterapia com Crianças e 
Orientação de Pais na Abordagem Comportamental Cognitiva (Social Learning and Schemas: 
Experience Reports of Child Psychotherapy and Parents’ Orientation in the Behaviour-Cognitive Therapy 
Aproach). ALEXANDRE JOSÉ DE SOUZA PERES, Ana Paula de Souza Rapozo, Karolina Murakami, 
Renata Ferrarez Fernandes Lopes (Universidade Federal de Uberlândia) 
 
Resumo/Abstract: A terapia comportamental-cognitiva considera a personalidade como derivada, entre 
outras fontes, da aprendizagem social, na qual o ambiente, as características e o comportamento do 
indivíduo determinam-se reciprocamente constituindo esquemas que formam a base para a codificação, 
categorização e avaliação das experiências de vida deste indivíduo. Os problemas psicológicos têm 
origem em processos como aprendizagem insuficiente, realização de inferências incorretas tendo como 
fundamento informações insuficientes ou distorcidas e uma distinção inadequada entre a imaginação e a 
realidade e relacionam-se a cinco fatores interligados (contexto interpessoal/ambiental, fisiologia, 
funcionamento emocional, comportamento e cognição) que juntos levam a distorções da experiência 
(erros característicos no processamento de informações). A aprendizagem ocorre por condicionamento 
operante, respondente e também pela observação e imitação de modelos, através do condicionamento 
vicário. Focando o papel do contexto interpessoal/ambiental na formação da personalidade e a 
aprendizagem por imitação, este trabalho pretende relacionar os esquemas de pensamento 
desadaptativos de pais com os de seus filhos. Para tanto, foram analisados casos de crianças em 
atendimento psicoterápico e cujos pais foram acompanhados em serviço de orientação, no Centro de 
Psicologia, da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia, com o objetivo de 
entender a origem e os desencadeantes destes esquemas nos pais e nas crianças. O caso de uma 
criança, de seis anos, encaminhada com queixa de estresse pós-traumático exemplifica essa relação. A 
mãe apresentava depressão, somatização (cólicas e dores de cabeça sem causas médicas 
comprovadas) e esquemas desadaptativos relativos a privação emocional, abandono, indesejabilidade 
social e dependência e a filha começou a desenvolver os mesmos sintomas e esquemas. Chorar, sentir 
cólicas e dores de cabeça imadiatamente após observar a mãe exibir esses sintomas tornaram-se 
comportamentos recorrentes e problemas como falta de discriminação de papéis mãe/filha, 
desesperança e isolamento social se desenvolveram na criança. Após as intervenções, quando 
trabalhou-se a auto-estima e distorções cognitivas ligadas a estes esquemas, os sintomas de 
somatização cessaram na mãe e também na filha, gradativamente. Este e outros casos elucidam bem o 
papel do condicionamento vicário na origem de problemas psicológicos, nos quais as crianças tendem a 
imitar o que o modelo faz e diz, quer o comportamento seja pró-social ou anti-social. A importância do 
entendimento do processo de aprendizagem social por imitação no que se refere aos esquemas 
desadaptativos de pensamento, decai sobre a possibilidade de agir sobre as variáveis contextuais de 
forma mais efetiva afim de evitar um enrijecimento maior destes padrões de pensamento. 
 
 



 
90. As Habilidades Sociais Profissionais Requeridas dos Trabalhadores da Saúde (Social Skills Required 
of Health Care Workers) (EDC; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ANA ROBERTA PRADO 
MONTANHER (Unesp - Bauru) 
 
Resumo/Abstract: A literatura da área de saúde traz a descrição de várias competências, habilidades, 
pré-requisitos, ou capacidades que os profissionais atuantes nesta área deveriam ter para garantir um 
atendimento eficaz. O presente trabalho propõe-se a traçar um paralelo entre estas diretrizes e o campo 
teórico-prático das Habilidades Sociais, atualmente aplicado com maior freqüência nas áreas clínica, 
escolar e organizacional. Os seguintes passos foram empregados na coleta de dados: (1) consulta à 
base de dados Lilacs com as entradas a) relações interpessoais ou treinamento de habilidades sociais 
ou treinamento de assertividade, b) comunicação interpessoal ou comunicação não-verbal ou empatia e 
c) habilidades sociais ou competência social ou assertividade; (2) leitura dos resumos do artigos; (3) 
seleção daqueles referentes à área da saúde e exclusão de artigos em outras áreas, teses e livros; (4) 
requisição de 32 trabalhos integrais na área da saúde; (5) leitura dos 28 artigos encontrados (sendo que 
4 não foram encontrados) e eliminação de um artigo que trata exclusivamente dos clientes atendidos 
pelos profissionais da saúde, outro sobre questões metodológicas e um terceiro que não aborda 
competências, habilidades, capacidades ou pré-requisitos para profissionais de saúde. Foi possível, 
identificar nos artigos pesquisados, a necessidade de que os profissionais da saúde sejam empáticos, 
coloquem-se no lugar do outro, desenvolvam autoconhecimento e automonitoramento, ouçam, façam e 
respondam perguntas adequadamente, expressem seus sentimentos, entre eles solidariedade e 
aceitação, usem o toque e a dimensão não-verbal na comunicação, e estejam aptos para fazer leitura 
ambiental; as quais poderiam ser classificadas como Habilidades Sociais Profissionais para 
trabalhadores da saúde. Ao esmiuçar estas relações de comparação entre os trabalhos escritos por 
diferentes profissionais da área da saúde e o campo teórico-prático das Habilidades Sociais, conclui-se 
que a relação é válida; e detalhando-se a importância de cada Habilidade Social descrita para o trabalho 
no ramo da saúde, confirma-se, mais uma vez, a viabilidade de aplicação do campo teórico prático do 
Treinamento da Habilidades Sociais à área da saúde, na qual até então não havia sido empregado com 
esta nomenclatura e estrutura definida. 
 
 
 
91. O Papel do Psicólogo Comportamental na Humanização dos Serviços de Saúde (The Behavioral 
Psychologist's Role in the Healthcare Services Humanization) (EAB; Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). ANA ROBERTA PRADO MONTANHER (Unesp - Bauru) 
 
Resumo/Abstract: Humanização tem sido um termo empregado na área da saúde desde a década de 90, 
e expressa a preocupação com medidas que ampliem e melhorem o atendimento aos usuários do 
serviço de saúde e o ambiente de trabalho dos profissionais. Atualmente o Brasil conta com uma política 
governamental de humanização chamada HumanizaSUS, a qual objetiva valorizar as dimensões 
subjetiva e social da assistência, incentivar pesquisas no campo da saúde, favorecer a formação de 
equipes visando a transdisciplinaridade, incorporar a informação, comunicação e educação permanente 
aos objetivos do serviço de saúde, além da gestão participativa aos trabalhadores e usuários. O 
profissional psicólogo insere-se neste contexto contemplando a exigência de equipes multiprofissionais e 
desempenhando funções tanto no atendimento aos usuários e familiares quanto trabalhando com a 
equipe de saúde. O presente trabalho visa apresentar as idéias de diferentes autores sobre a prática do 
psicólogo comportamental na da saúde e compará-las com as diretrizes da política vigente – 
HumanizaSUS. Em consulta a uma compilação de trabalhos nos temas humanização, psicologia da 
saúde e psicologia comportamental, foram selecionados para análise o documento oficial do 
HumanizaSUS, artigos previamente coletados e capítulos de livros na área da psicologia da saúde. A 
leitura do material foi direcionada à captação daquilo que os autores consideravam práticas do psicólogo 
na área da saúde. Os dados coletados permitem dizer que as práticas dos psicólogos comportamentais 
na área da saúde primam pela sistematização e avaliação do serviço psicológico, atendimento estendido 
à família, privilégio da informação ao paciente sobre o tratamento e procedimentos, análise dos modos 
de enfrentamento e desenvolvimento de enfrentamentos positivos, valorização da pesquisa científica, e o 
uso de técnicas comportamentais, como a dessensibilização sistemática, relaxamento, princípios de 



aprendizagem, observação, resolução de problemas, entre outros que funcionam como atendimento às 
demandas subjetivas da assistência. Conclui-se que as práticas empregadas por psicólogos 
comportamentais na área da saúde correspondem àquilo que determina a política nacional de 
humanização, HumanizaSUS, na medida em que privilegiam a avaliação dos serviços prestados (uso de 
entrevistas, questionários, escalas em pré e pós-testes), análise do modo de enfrentamento do paciente 
(o que engloba os aspectos subjetivos da assistência), envolvimento da família do atendimento ao 
paciente, a promoção da autonomia e comunicação entre os sujeitos, tanto usuários quanto 
trabalhadores (imprescindível para a participação efetiva na gestão participativa). 
 
 
 
Palavras-chave: psicologia da saúde, humanização, psicologia comportamental 
 
 
 
92. Estresse e Qualidade de Vida em Mulheres com Câncer de Mama (Stress and Quality of Life in 
Women with Breast Cancer) (CSE; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Ana Catia Chaves 
Burato), ARETUSA DOS PASSOS BAECHTOLD (Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do 
Itajaí) 
 
Resumo/Abstract: Devido ao aumento de fatores geradores de estresse no universo feminino, a partir do 
final dos anos 60 com a mudança no comportamento social e econômico da mulher, considera-se 
importante constatar a conseqüência desta sobrecarga. O objetivo geral da pesquisa foi verificar a 
relação da incidência do estresse e do nível de qualidade de vida de mulheres com câncer de mama. 
Stress é definido como uma reação do organismo, com componentes físicos e/ou psicológicos, causada 
pelas alterações psicofisiológicas que ocorrem quando a pessoa se confronta com uma situação que, de 
um modo ou de outro, a irrite, amedronte, excite, confunda, ou mesmo que a faça imensamente feliz. A 
amostra foi composta por cinco mulheres com câncer de mama assistidas pelo Sistema Único de Saúde 
da cidade de Rio do Sul, região do Alto Vale do Itajaí. As pacientes foram selecionadas aleatoriamente, a 
participação foi voluntária, sempre se ressaltando o sigilo absoluto das respostas fornecidas. Foram 
utilizados os seguintes instrumentos para coleta de dados: Questionário de Identificação demográfica, 
Inventário de Sintomas de Stress para Adultos e Inventário de Qualidade de Vida. Verificou-se que 
apenas uma (20%) das mulheres que participaram da amostra apresentou reação ao stress na fase de 
quase exaustão com sintomas predominantemente físicos. As mulheres da amostra apresentaram um 
bom nível de qualidade de vida, 40% delas tem qualidade de vida nos quatro quadrantes, sendo que os 
quadrantes social e afetivo apresentaram 100% de sucesso e os quadrantes profissional e referente à 
saúde 60%. Todas as participantes da amostra relataram ter modificado seu estilo de vida após a 
descoberta do câncer. Através do coeficiente de correlação de Spearmann observou-se relação negativa 
entre as variáveis stress e qualidade de vida (r= -0,82), porém, sem significância estatística, 
considerando o p<0,05. Entretanto, observou-se relação importante entre o número de filhos e a 
qualidade de vida no quadrante afetivo (r=0,92 e p<0,05) e qualidade de vida no quadrante referente à 
saúde (r= 0,92 e p<0,05); grau de instrução e qualidade de vida no quadrante social (r= 0,91 e p<0,05). 
E, uma correlação negativa entre stress e qualidade de vida no quadrante profissional (r= -0, 92 e 
p<0,05). Baseado nos dados coletado pode dizer que além do stress, o número de filhos e o grau de 
instrução estão relacionados com o nível de qualidade de vida da amostra selecionada. 
 
 
 
93. Técnicas de Relaxamento na Relação Entre o Stress e a Ansiedade em Adultos de Agrolândia – SC 
(Techniques of Relaxation in the Relation Between Stress and the Anxiety in Adults of Agrolândia - SC.) 
(CSE). Naiara Vendrami, ARETUSA DOS PASSOS BAECHTOLD (Universidade para o Desenvolvimento 
o Alto Vale do Itajaí) 
 
Resumo/Abstract: Esta pesquisa tem como objetivo identificar relação entre o stress e a ansiedade antes 
e após a utilização da técnica de relaxamento em adultos que procuram a Unidade de Saúde –centro do 
município de Agrolândia - SC. O stress é uma reação, com componentes físicos e emocionais do 



organismo frente uma situação desafiadora. A ansiedade é um estado de apreensão, uma atitude 
fisiológica responsável pela adaptação do organismo a situações de perigo. Podendo existir uma relação 
causal entre o stress e o aparecimento da ansiedade, e que muitas vezes trás malefícios para as 
pessoas. Para isso, utilizar-se-á a técnica de relaxamento como procedimento podendo combater o 
efeito nocivo do stress e da ansiedade. Metodologia: delineamento experimental com pré-teste – pós-
teste com grupo de controle. Será manipulada a variável relaxamento e a observação dos efeitos deste 
nas variáveis stress e ansiedade. A população alvo será adultos entre 18 e 50 anos que procuram a 
unidade de saúde e fazem uso de ansiolíticos, com total de 30 participantes. No grupo experimental com 
15 participantes será realizado questionário de identificação, aplicação do Inventários Sintomas de 
Stress - ISSL (Lipp, 2000) e o Inventario de Ansiedade de Beck -BAI (Cunha, 2001), 8 sessões de 
relaxamento e a segunda aplicação dos inventários. No grupo de controle será realizado questionário de 
identificação, a aplicação do Inventários Sintomas de Stress - ISSL (Lipp, 2000) e o Inventario de 
Ansiedade de Beck - BAI (Cunha, 2001), e após o preríodo de manipulação das variáveis do grupo 
experimental será realizada a aplicação dos instrumentos coincidindo com o preríodo de aplicação do 
grupo experimental. 
 
 
 
94. Stress em Hipertensos (Stress in Hypertensive People). Vivian Pacola, Letícia Horino, Flávia Urbini, 
Ana Paula Justo, Thânia Matos, Marilda Emmanuel Novaes Lipp (PUC - Campinas) 
 
Resumo/Abstract: Hipertensão arterial é uma condição clínica de natureza multifatorial caracterizada por 
níveis de pressão arterial elevados e sustentados. O stress é uma reação desencadeada por algum 
evento que confunda, amedronte ou emocione uma pessoa profundamente. Em momentos de stress, o 
corpo se prepara para lutar ou fugir. Também ocorrem algumas mudanças, como por exemplo, a 
produção de adrenalina e a constrição dos vasos sanguíneos, as quais aliadas a outras fazem com que 
o coração bata mais rápido ao mesmo tempo em que a resistência é aumentada nos vasos sanguíneos. 
Com o aumento da resistência e da atividade cardíaca, a pressão arterial tende a subir . O objetivo deste 
estudo foi avaliar o stress em hipertensos, em uma amostra obtida no Laboratório de Estudos 
Psicofisiológicos do Stress. Participaram do estudo 49 pessoas, sendo 34,69% do sexo masculino e 
65,30% do sexo feminino, com idades entre 32 à 70 anos. Os participantes foram avaliados por 
cardiologistas e endocrinologistas quanto à hipertensão. O nível de stress foi avaliado utilizando-se o 
Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL). Os dados obtidos revelaram que 90% dos 
pacientes atingiram o critério de stress emocional, sendo que 4,08% se encontravam na fase de alerta, 
67,34% na fase de resistência, 26,53% na fase de quase-exaustão e 2,04% na fase de exaustão. Em 
relação ao tipo de sintomas diagnosticados, obteve-se que 22,44% dos pacientes tinham 
sintomas físicos do stress, 65,30% possuíam sintomatologia psicológica e 12,24% possuíam sintomas 
nas áreas física e psicológica. Como todos os pacientes eram hipertensos e 90% deles estavam 
estressados não foi possível realizar estudos de correlação entre as duas variáveis. Conclusão: nessa 
amostra, os pacientes hipertensos apresentavam um alto nível de stress. Estudos futuros incluindo uma 
amostra de normotensos deverão avaliar o nível de associação entre stress e hipertensão. 
 
 
 
Palavras-chave: stress e hipertensão  
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95. Níveis de Stress numa Amostra de Pessoas Inassertivas e Alexitímicas (Stress Level Among 
Unassertive and Alexithimic People). LETÍCIA HORINO, Vivian Pacola, Flavia Santos, Ana Paula Justo, 
Thania Gomes de Matos, Marilda Emmanuel Novaes Lipp (PUC - Campinas) 
 



Resumo/Abstract: A inassertividade e a alexitimia podem se constituir em fontes internas de stress 
emocional. A inassertividade se caracteriza pela dificuldade de defender seus direitos pessoais, 
expressar opiniões e afetos. A alexitimia pode ser definida como uma inabilidade de identificar e 
expressar emoções. O stress é uma reação do organismo diante de uma situação nova, boa ou ruim, 
que exija dela uma adaptação. Esse processo divide-se em 4 fases: a fase de alerta, que ocorre quando 
há a percepção do estressor e o organismo prepara-se para lutar ou fugir; a fase de resistência, onde o 
estressor continua presente por um período prolongado ou de forma intensa e organismo utiliza reservas 
de energia adaptativa; a fase de quase-exaustão, onde o desgaste pela tentativa de reequilíbrio aumenta 
e o indivíduo começa a adoecer; e a fase de exaustão, na qual as doenças se estabelecem, devido tanto 
à exaustão física quanto à psicológica. O presente estudo teve como objetivo verificar a presença e as 
fases de stress em uma amostra de pessoas inassertivas e alexitímicas. A amostra foi composta por 65 
pessoas, sendo 32% do sexo masculino e 68% do sexo feminino, com idades entre 20 a 64 anos. A 
coleta de dados foi realizada no Laboratório de Estudos Psicofisiológicos do Stress dentre pessoas que 
se auto diagnosticaram como tendo stress. Foi utilizado o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos 
de Lipp (ISSL), a Escala de Assertividade de Rathus e a Escala de Alexitimia de Toronto. Resultados 
indicaram que todos os sujeitos foram diagnosticados como alexitímicos e inassertivos, incluindo 
altamente inassertivos, muito inassertivos e inassertivos. Quanto ao stress, obteve-se os seguintes 
resultados: 3% dos participantes não tinham stress, 2% estavam na fase de alerta, 57% na fase de 
resistência, 35% na fase de quase-exaustão e 3% na fase de exaustão. O fato de que todos obtiveram o 
diagnostico de alexitimia e de inassertividade e 97% estavam estressados dispensou analise estatística 
correlacional uma vez que as três variáveis estudadas estavam presentes. Concluiu-se primeiro que os 
participantes foram capazes de um acurado auto diagnóstico de stress, já que 97% deles de fato 
receberam o diagnostico positivo para esta condição e em segundo lugar que inassertividade 
e alexitimia talvez sejam fontes poderosas de stress emocional devido à tensão que criam nas pessoas 
que tem estas características no seu funcionamento psicológico. 
 
 
 
96. O Stress, a Ansiedade, a Qualidade de Vida na Obesidade (Stress, Anxiety, and Quality of Life in the 
Obese) (CSE; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ORIANA LEITIS, Aretusa dos Passos 
Baechtold (Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale) 
 
 
Resumo/Abstract: O stress hoje é um elemento complicador em nossas vidas, através do desequilíbrio 
orgânico, poderá desenvolver variadas disfunções físicas e psíquicas, desencadeando um processo 
como agente facilitador para doenças e distúrbios. Os indivíduos que encontram-se sob efeitos do stress 
podem estar mais susceptíveis a ansiedade, a distorção da imagem corporal, a diminuição da qualidade 
de vida, favorecendo a obesidade. O stress e a obesidade são vistos como uma epidemia no mundo 
todo e, tem sido alvo de estudos mais amplos, preocupando órgãos da saúde e profissionais da área, 
visto que, afetam as pessoas impossibilitando o fluxo normal de suas vidas. Esta pesquisa teve como 
objetivo geral investigar a relação entre stress, ansiedade, imagem corporal, nível de qualidade de vida e 
obesidade numa amostra formada por pacientes de uma Clínica Médica Particular que visavam 
tratamento para obesidade. Fundamentando e embasando seus objetivos, a pesquisa apoiou-se na 
teoria comportamental cognitiva obtendo excelentes correlações. Os participantes estudados foram 38 
pessoas aleatórias, com idades entre 21 à 58 anos, de ambos os sexos, grau de estudos variados,. Os 
índices de massa corporal foram registrados entre normal (18%), sobrepeso (50%), obesidade I (30%) e 
obesidade II (2%), variando os níveis de stress entre (34%) na fase de alerta, (58%) na fase de 
resistência, (8%) na fase de quase-exaustão e (3%) na fase de exaustão, incidindo maior nível de stress 
na fase de resistência (58% da amostra selecionada). Nos sintomas físicos e psicológicos, avaliados 
através do ISSL, prevaleceram os itens estão relacionados aos queixas presentes no tratamento para 
obesidade como: tensão muscular, mudança de apetite, ansiedade e perda do senso de humor. 
Observa-se que quanto mais stress menor a qualidade de vida no quadrante da saúde (r=-0,33). Da 
mesma forma qoanto maior o IMC menor a qualidade de vida no quadrante profissional (r=-0,4),, 
demonstrando a afetação profissional do indivíduo que encontra-se com sobrepeso e obesidade de 
graus I e II. Quanto a ansiedade houve empate no nível mínimo e leve com (34%), obtendo (24%) na 
fase moderada e (8%) na fase grave, correlacionando-se negativamente com o quadrante social (r=-



0,32), saúde(r=-0,4) e positivamente com o stress(r=0,6). Assim sendo os resultados obtidos vieram 
constatar e confirmar a existência de relação entre o stress, a ansiedade e uma relação inversa do stress 
com a qualidade de vida. 
 
 
 
97. Sintomas de Transtornos Mentais em Pacientes Portadores de Hepatite C (Symptoms of Mental 
Disorders in Hepatitis C Patients) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). OTAVIO MOREIRA, 
M.Cristina Miyazaki, Patricia Pereira, Delzi Gongora, Rita Silva (Faculdade de Medicina de São José do 
Rio Preto) 
 
Resumo/Abstract: A hepatite C é um importante problema de saúde, com cerca de 170 milhões de 
pessoas infectadas em todo o mundo. O vírus da hepatite C (VHC) causa 20% dos casos de hepatite 
aguda e 70% dos casos de hepatite crônica, sendo esta última a maior causa de cirrose, principal 
indicação para um transplante de fígado em muitos países. Atualmente, o interferon alfa e a ribavirina, ou 
o interferon peguilado e a ribavirina são prescritos para a maioria dos pacientes portadores de hepatite 
C. Entretanto, este tratamento pode produzir efeitos colaterais graves, como transtornos do humor. 
Dados de pesquisas e observações clínicas têm indicado que, mesmo na ausência do tratamento 
padrão, pacientes portadores de hepatite C experimentam acentuado sofrimento emocional, com 
sintomas de transtornos mentais, que podem ter um importante impacto sobre sua qualidade de vida. 
Este estudo teve como objetivo identificar sintomas de transtornos mentais em pacientes adultos com 
hepatite crônica pelo VHC, atendidos no ambulatório de hepatites virais da FAMERP. Método: 
participaram do estudo 30 pacientes (17 do sexo masculino e 13 do sexo feminino), com idades entre 29 
a 63 anos (IM=46,59; DP=11,69). Após receberem explicações sobre o estudo, os pacientes que 
concordaram em participar assinaram termo de consentimento livre pós-esclarecido e realizaram a 
Entrevista Clínica Estruturada (CIS-R) para investigar morbidade psiquiátrica. Resultados: o escore 
médio do CIS-R foi 17,2 (DP=11,75), acima do escore de corte (11) que caracteriza o paciente como 
“caso”. Os pacientes foram divididos em dois grupos – aqueles em tratamento com interferon alfa (n=13) 
e os que não realizavam tratamento (n=16). Um paciente não informou sobre o tratamento. Houve 
diferenças nos escores médios do CIS-R entre os dois grupos. O grupo realizando tratamento teve 
escore médio 22,85 (DP=12,33) e o sem tratamento 12,27 (DP=9,92). O grupo tratamento apresentou 
fadiga (média=2,23; DP=1,30), falta de concentração (média=2,00; DP=1,15) e depressão (média=1,38; 
DP=1,19) como sintomas mais prevalentes. A comparação com o grupo controle mostrou que fadiga 
(média=0,87; DP=1,30), falta de concentração (média=0,53; DP=0,83) e depressão (média=0,40; 
DP=0,91) são menos relatados por estes pacientes. Conclusões: Estes dados são compatíveis com a 
literatura, que indica presença de sofrimento emocional mesmo naqueles pacientes que não estão em 
tratamento e sofrimento acentuado para os que utilizam a medicação padrão. Uma monitoração 
constante destes pacientes é importante, para que sejam encaminhados para atendimento psicológico e 
psiquiátrico quando necessário. 
 
 
 
98. Técnicas de Motivação e de Psicologia Comportamental e Cognitiva Aplicadas a Atletas com 
Ansiedade (Techniques of Motivation and Cognitive and Behavioral Psychology Applied on Athletes with 
Anxiety) (EAB). VANESSA SOUZA, Jean Toffoles, Romulo Barale, Bruno Sousa, Dárcio Oliveira 
(Universidade Federal de Uberlândia) 
 
Resumo/Abstract: A utilização da abordagem Cognitivo-Comportamental pela psicologia do esporte tem 
crescido significativamente nas últimas três décadas. A terapia cognitiva surgiu com Aaron Beck, na 
década de sessenta, para tratamento de depressão e desde então trata de diversos transtornos, com o 
foco da terapia na percepção dos indivíduos acerca dos eventos e as cognições dos mesmos. Com o 
tempo, essa abordagem se uniu ao comportamentalismo, sendo que hoje é quase impossível não falar 
em uma psicologia cognitivo-comportamental, uma vez que a reestruturação cognitiva leva a uma 
reestruturação do comportamento, e vice-versa. Várias técnicas de tratamento foram desenvolvidas a 
partir desse pressuposto, inclusive para a redução da ansiedade, um dos principais focos desse trabalho. 
A abordagem cognitivo-comportamental foi escolhida então pelos autores do presente trabalho e vários 



psicólogos da área do esporte por dispor de grande instrumental técnico e teórico aplicável aos atletas 
que apresentam ansiedade antes, durante e após as competições. A teoria motivacional, surgida na 
primeira metade do século XX, tem sido relevante tema de trabalhos de psicólogos cognitivistas e 
comportamentais que aliaram essa teoria à psicologia do esporte para o desenvolvimento de 
comportamentos mais funcionais em atletas. Dentre todas as temáticas, a que mais se focaliza é a 
análise e o auto-monitoramento dos comportamentos suscitados a pensamentos ansiogênicos. O que 
mais se tem pesquisado são a adaptação e implementação de técnicas para minimizar os efeitos do 
estresse no desempenho de atletas, a partir de técnicas desenvolvidas originalmente para o uso clínico 
no tratamento de transtornos diversos, como o fóbico, o obsesivo-compulsivo e outros. Como exemplos, 
temos as técnicas de dessensibilização sistemática, a auto-instrução e o monólogo interno. O trabalho foi 
realizado a partir de uma revisão bibliográfica, utilizando livros, artigos e trabalhos publicados sobre o 
assunto, visando contextualizar a correlação existente entre a psicologia do esporte e a abordagem 
cognitivo-comportamental, focando principalmente as técnicas utilizadas em ambas. Esse estudo 
procurou descrever as técnicas de retrospecção, identificação do auto-diálogo, método da 
dessensibilização sistemática, que têm por objetivo aliviar a ansiedade, e técnicas para trabalhar a 
motivação, que são a automatização, monólogo interno, treinamento motivacional a partir do inventário 
da consciência dos objetivos, seleção, análise e programação dos mesmos. Concluímos que existe um 
grande instrumental capaz de auxiliar os atletas a diminuir a ansiedade e aumentar a motivação, sendo 
que na prática as técnicas se complementam, uma vez que a modificação de crenças e comportamentos 
disfuncionais relacionados à ansiedade, quando trabalhados, levam a um aumento da motivação, pois o 
atleta passa a ter maiores condições de enfrentamento de eventos estressantes. 
 
 
 
99. A Eficácia de Técnicas de Enfrentamento na Redução de Comportamentos Sócio-Fóbicos (The 
Eficiency of Coping Techniques in the Treatment of Social Phobic Behavior) (Baseado em Dados/Data-
Based Presentation). ELAINE MIRANDA, Ilma A. Goulart de Souza Britto (Universidade Católica de 
Goiás) 
 
Resumo/Abstract: O presente estudo teve como objetivo intervir nos comportamentos desadaptados de 
uma pessoa que apresentava evitações aos eventos sociais. A participante, sexo feminino de 33 anos, 
solteira, grau de instrução superior incompleto. Os atendimentos clínicos foram realizados na Clínica 
Escola no Departamento de Psicologia da Universidade Católica de Goiás. Foram realizadas 23 sessões 
de 50 minutos de duração. Os procedimentos selecionados pela estagiária-terapeuta basearam-se nas 
técnicas comportamentais. Foi utilizado também o IDATE e o BDI. A terapeuta ensinou à participante 
que as contingências aversivas relacionadas aos eventos sociais aos quais ela estava exposta 
eleciavam fortes reações emocionais o que a conduzia a evitar tais contingências. O processo 
terapêutico foi dividido em três fases: primeira fase, Procedimento Avaliativo Diagnóstico, segunda fase, 
Técnicas Validadas pela Terapia Comportamental e a terceira fase, Avaliação pós-intervenção. Os dados 
do questionário de auto-avaliação IDATE aplicado, demonstrou uma significativa melhora em seu nível 
de ansiedade de reação entre as situações ameaçadoras. Em relação ao BDI, os resultados 
demostraram que a participante apresentou a intensidade da depressão grave, declinando-se ao final 
para a intensidade moderada. Quanto ao grau de ansiedade e relatos verbais relatados pela participante 
sobre os medos, os dados do estudo permitem concluir que houve uma considerável modificação em 
seu comportamento fóbico após o processo terapêutico. 
 
 
 
100. O Envolvimento da Família no Atendimento de uma Portadora de Transtorno Obsessivo-
Compulsivo (The Family Involvement in Treatment of an Obsessive Compulsive Disorder Patient) (CBM). 
ANDREZA RIBEIRO, Fabiana Guerrelhas, Luiz Alberto Hétem (USP-RP) 
 
Resumo/Abstract: O Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) é um transtorno psiquiátrico que envolve 
dificuldade do paciente em exercer atividades cotidianas, principalmente devido à invasão dos 
pensamentos obsessivos e às repetições envolvidas nos rituais. Além disso, os portadores podem 
apresentar dificuldades nas relações interpessoais mais íntimas e constantes. A família faz parte das 



contingências envolvidas no transtorno através da ajuda ativa nas tarefas cotidianas que envolvem 
rituais, como por exemplo, limpeza de ambientes e objetos do paciente. Neste relato de caso, uma 
adolescente de 17 anos (D.P.), portadora de TOC, inicialmente foi acompanhada por uma terapeuta 
comportamental e apresentou diminuição significativa da frequência de alguns rituais, tais como uso das 
mesmas roupas diariamente e dificuldade de realizar atividades que envolvem higiene e lazer. Apesar 
desta melhora, percebia-se que D.P. apresentava aumento da freqüência de comportamentos 
compulsivos ao lado de sua mãe. Deste modo, a mãe também foi inserida no atendimento, sendo 
acompanhada por outra terapeuta. No início do trabalho, a mãe apresentava respostas intermitentes em 
relação aos comportamentos de D.P., o que propiciava que as compulsões se tornassem cada vez mais 
resistentes. A mãe também relatava sentimentos de exaustão, desgaste e frustração por não conseguir 
ajudar na melhora dos sintomas de TOC da sua filha. Além desses sintomas, D.P. apresentava 
comportamentos que indicavam reduzido repertório social, como por exemplo, responder de maneira 
agressiva quando a mãe lhe negava algo. Durante o atendimento com a mãe, trabalhou-se a 
necessidade de reforço diferencial e treino de comunicação com o objetivo de identificar diferentes 
maneiras de impor limites eficazmente. Com isso, D.P. apresentou desenvolvimento de seu repertório, 
melhorando inclusive, a relação com outras pessoas, como o namorado. A mãe relatou melhora na 
imposição de limites e não ajuda mais nos rituais de D.P.. Apesar desta mudança, ambas continuam em 
acompanhamento psicoterápico devido à necessidade de prevenção de recaídas. Mostra-se, assim, que 
o acompanhamento do familiar de um paciente com TOC pode auxiliar na diminuição da freqüência de 
comportamentos compulsivos e na melhora do repertório social, o que possibilita aumento quantitativo e 
qualitativo de relacionamentos íntimos. 
 
 
 
101. A Percepção dos Pais de Crianças Enuréticas Sobre Seus Filhos (The Parent's Perception of 
Enuretic Children) (CSE). PAULA FERREIRA BRAGA, Edwiges Ferreira de Mattos Silvares 
(Universidade de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: Fazendo uso do instrumento diagnóstico criado por Achenbach, o CBCL (Child 
Behavior Checklist), buscou-se investigar o tema da percepção dos pais de crianças diagnosticadas 
como portadoras do transtorno definido no DSM-IV como Enurese Noturna. Já em 1987 Achenbach 
realizou estudos com a finalidade de comparar os pontos de vista de diferentes informantes de uma 
mesma criança. A utilização dos dados obtidos, em um primeiro momento, foi limitada à análise mais 
aprofundada de casos individuais. Posteriormente, Achenbach veio a realizar uma meta-análise destes 
dados, tornando possível determinar faixas típicas de concordância entre os informantes. Mais 
recentemente, um software (Cross-Informant Comparison) foi desenvolvido com a finalidade de cruzar os 
dados provindos dos formulários, resultando em Índices de Correlação (Q Corr) e em Categorias de Grau 
de Concordância. O presente estudo tem como objetivo principal verificar em que medida os pais de 
crianças com a referida queixa monossintomática enfocam seus filhos da mesma maneira que o faziam 
os pais pertencentes à mostra de Achenbach. Foram selecionados 20 (vinte) participantes, em sua 
maioria do sexo masculino (75%), entre as idades 5 e 11 anos, cujos pais houvessem, quando do 
processo de triagem para o ingresso no Projeto Enurese, preenchido o CBCL. As crianças foram 
categorizadas com base em um dos índices fornecidos pelo CBCL, o DT (Distúrbios Totais): 45% Não 
clínicos, 55% Clínicos. Os resultados obtidos através do uso do Cross-Informant Comparison (50% 
Média, 30% Abaixo da média, 20% Acima da média) foram correlacionados à estas categorias, bem 
como à idade dos participantes da mostra. Verificou-se que, assim como na mostra de Achenbach, as 
mães tendiam a classificar seus filhos como “mais clínicos” que os pais. Os resultados obtidos apontam 
para o fato de que quanto mais velha for a criança, maior o grau de concordância estabelecido entre 
seus pais. 
 
 
 
102. O Princípio do Determinismo Recíproco na Relaçao Pai/Criança: Uma Abordagem Comportamental 
Cognitiva da Orientação de Pais (The Reciprocal Determinism Principle in the Parents/Child Relationship: 
A Behaviour-Cognitive Approach of Parents Orientation). ANA PAULA DE SOUZA RAPOZO, Alexandre 



José de Souza Peres, Karolina Murakami, Renata Ferrarez Fernandes Lopes (Universidade Federal de 
Uberlândia) 
 
Resumo/Abstract: Tradicionalmente, sabe-se que o foco da psicoterapia infantil é a criança, o que leva a 
uma minimização dos fatores que estão ligados ao desenvolvimento infantil e a um treinamento de pais 
muitas vezes pouco sistematizado. A fim de resgatar o princípio do determinismo recíproco (as ações 
humanas influenciam a natureza dos acontecimentos ambientais que, por sua vez, influencia as ações 
humanas de uma maneira contínua e recíproca) nos tratamentos infantis, o estágio em terapia 
comportamental-cognitiva para crianças e adolescentes da Faculdade de Psicologia da Universidade 
Federal de Uberlândia realiza o atendimento simultâneo de orientação de pais e psicoterapia infantil. 
Temas como: estilos de autoridade, auto-estima infantil rebaixada, crenças centrais e instrumentais de 
competência e falta de amor ligadas ao exercício da paternidade e distorções cognitivas ligadas a estes 
esquemas desadaptativos, modelagem de habilidades sociais verbais e não verbais e treino de solução 
de problemas, são tratados em sessão de orientação de pais implementando uma base segura e 
saudável para a intervenção nos problemas infantis. A reestruturação do ambiente familiar, a partir do 
princípio do determinismo recíproco facilita o tratamento dos filhos, pois se estabelece uma contingência 
de reforçamento recíproco, via comportamentos parentais e filiais potencialmente reforçadores. O relato 
de caso de uma criança de oito anos do sexo masculino atendida neste estágio durante seis meses, 
ilustra a importância do atendimento simultâneo de pais/criança. A criança foi trazida ao estágio por sua 
mãe, com a queixa de estresse pós-traumático após um assalto apresentando desde então terrores 
noturnos, regressão comportamental e agressividade. Dado início ao tratamento, a mãe foi orientada a 
participar, observando a rotina de seu filho e detectando sua comunicação disfuncional (fases 
desajustadas que reforçavam o medo e a infantilidade do menino: “você é o meu bebê, desconfie 
sempre dos outros, não saia de perto de mim, etc”). Os esquemas desadaptativos de dependência, 
incompetência e merecimento apresentados pela mãe, que sustentava uma influência vicária sobre a 
criança, também foram trabalhados, através de técnicas de questionamento socrático. O pai, relutante 
em participar das orientações, segundo os relatos da mãe passou a ser mais presente e atencioso e a 
criança apresentou melhoras significativas em relação às queixas iniciais. Assim, agindo de acordo com 
o princípio do determinismo recíproco, o trabalho de orientação de pais mostra-se essencial para a 
eficácia da intervenção psicoterápica de crianças. 
 
 
 
103. Relações Entre Orientação Sexual e Estilo Parental Percebido (The Relation Between Sexual 
Orientation and Perceived Parenting Styles) (CSE; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ANA 
CARINA PEREIRA, Ana Cláudia Almeida, Ligia Maria Durski, Lidia Natalia Weber (UFPR) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo desta pesquisa foi relacionar o Estilo Parental percebido de adultos do sexo 
masculino com orientações sexuais diferentes. Participaram da pesquisa, 106 pessoas do sexo 
masculino, sendo 56 com orientação sexual homossexual autodeclarada e 50 com orientação sexual 
heterossexual, pareados em relação à idade, escolaridade e nível socioeconômico. Os instrumentos 
utilizados para a pesquisa foram: Escalas de Exigência e Responsividade de Lamborn, Mounts, 
Steinberg & Dornbusch (1991) na versão traduzida e adaptada por Weber, Viezzer e Brandenburg 
(2002), que identificam quatro estilos parentais: autoritário, indulgente, negligente e participativo; 
questionário elaborado pelas pesquisadoras com perguntas abertas sobre a interação familiar ocorrida 
na infância e na adolescência. A análise dos dados revelou que os estilos parentais prioritários no grupo 
de homossexuais e heterossexuais têm diferenças significativas. Na relação pai-filho houve diferença 
significativa entre os grupos (c2 =10,069, gl=3, p=0,018): no grupo de orientação homossexual 
prevaleceu o estilo negligente (49,1%) enquanto que no grupo heterossexual foi mais freqüente o estilo 
participativo (58,1%). Na relação mãe-filho não houve diferença significativa entre os dois grupos (c2 
=2,023, gl=3, p=0,568), embora o estilo prevalente tenha sido o negligente para os homossexuais 
(45,7%) e os estilos autoritativo (33,3%) e negligente (33,3%) para os heterossexuais. Os estilos 
combinados, mãe e pai, no grupo de homossexuais e heterossexuais apresentaram diferença 
significativa (c2 =18,248, gl=3, p<0,001): para os homossexuais o estilo mais freqüente foi o negligente 
(48,9%) e para os heterossexuais foi o estilo participativo (50,0%). Nas questões abertas, os pais foram 
classificados com categorias de valores negativos em 54,0% das respostas dos homossexuais e em 



44,0% das respostas dos heterossexuais, sendo que os primeiros referiram-se com mais freqüência à 
falta de proximidade, ausência, alcoolismo e materialismo; nas respostas com valoração positiva, 
ocorreu diferença entre os grupos porque os heterossexuais apresentaram com maior freqüência as 
respostas “bom pai” e “motivo de orgulho”. As mães foram identificadas positivamente por 72,0% das 
respostas de homossexuais e 85,0% para os heterossexuais, sendo que para os primeiros apareceu 
fortemente a categoria de “idealização”, “mãe perfeita”, “tudo”, e para o segundo grupo, as respostas 
mais freqüentes fora “boa mãe”. Conclui-se que o tema é polêmico e não é o objetivo determinar 
relações de causa e efeito, mas uma discussão sobre diferentes maneiras de apresentar as práticas 
educativas e investigar mais precisamente a forma de criação com o descobrimento ou não da 
orientação sexual do filho. 
 
 
 
104. Relação Entre Qualidade de Interação Familiar e Percepção de Auto-Eficácia (The Relationship 
Between the Quality of Family Interaction and Perceived Self-Efficacy) (EDC; Baseado em Dados/Data-
Based Presentation). Caroline Izidoro Pereira, Rafael Lopes, Leandro Dubba, Lidia Natalia Dobrianskyj 
Weber (Universidade Federal do Paraná) 
 
Resumo/Abstract: Esta pesquisa teve como objetivo verificar a influência das práticas educativas 
parentais no desenvolvimento da auto-eficácia em adolescentes. Participaram do presente estudo 236 
jovens de 14 a 20 anos, ambos os sexos, cursando o ensino médio de duas escolas públicas, uma de 
Curitiba (112 sujeitos) e uma de Paranaguá (124 sujeitos). Para verificar se existe relação entre essas 
variáveis foram utilizadas as Escalas de Qualidade de Interação Familiar – EQIF (Weber, Viezzer & 
Brandenburg, 2003) e a Escala de Percepção de Auto-eficácia (Schwarzer & Bellico da Costa, 1999). A 
análise dos dados, por meio do Anova, revela a existência de uma relação significativa entre auto-
eficácia e as seguintes dimensões das Escalas de Qualidade de Interação Familiar: relacionamento 
afetivo (F = 9,610; p < 0,001) envolvimento dos pais (F = 9,516; p < 0,001), estabelecimento de regras (F 
= 3,779; p = 0,025), reforçamento (F = 10,159; p < 0,001), comunicação positiva iniciativa dos pais (F = 
9,946; p < 0,001), comunicação positiva iniciativa dos filhos (F = 8,120; p < 0,001), modelo dos pais (F = 
10,162; p < 0,001) e sentimento dos filhos (F = 6,619; p < 0,003); a relação é positiva, ou seja, um maior 
escore da EQIF corresponde a uma maior auto-eficácia. Também foi encontrada uma relação entre auto-
eficácia e a dimensão punições inadequadas dos pais (F = 4,327; p = 0,015), entretanto de maneira 
negativa, isto é, um maior escore corresponde a uma auto-eficácia baixa. Não foram encontradas 
relações significativas entre auto-eficácia e as dimensões de comunicação negativa (F = 1,249; p = 
0,289), clima conjugal negativo (F = 2,745; p > 0,067) e clima conjugal positivo (F = 2,020; p = 0,136). A 
percepção de auto-eficácia dos adolescentes se mostrou fortemente influenciada por algumas 
dimensões da qualidade de interação familiar, diante deste fato faz-se necessário que um maior número 
de estudos e, principalmente, de práticas de intervenção e de prevenção sejam voltadas para busca de 
maior qualidade nas interações da família e de melhor esclarecimento dos pais sobre a influência de 
suas práticas educativas na criação de seus filhos.  
 
Palavras-chave: auto-eficácia; interação familiar; estilos parentais; práticas educativa. 
 
 
 
105. Relato de uma Intervenção Psicológica Realizada pelo Serviço de Atendimento Psicológico a 
Funcionários da Unaerp (The Report of a Psychological Intervention Accomplished by Service of 
Psychological Service to Employees of Unaerp). Luceli Kelly de Oliveira Cardoso, Teresinha Pavanello 
Godoy Costa (Universidade de Ribeirão Preto) 
 
Resumo/Abstract: O curso de psicologia da Universidade de Ribeirão Preto realiza um trabalho de 
intervenção psicológica a funcionários, que tem como objetivo amparar o ser humano que dedica o seu 
trabalho a esta Universidade. Será relatada uma intervenção psicológica realizada em uma funcionária, 
tratada aqui como D. Esta funcionária tem 30 anos , solteira e queixava-se de estar sempre triste, 
chorava muito, não tinha ânimo, muito insegura e com dificuldade de confiar nas pessoas. D foi atendida 
semanalmente em psicoterapia individual. Foram realizadas 18 sessões com duração de 50 minutos 



cada uma, utilizando-se métodos e técnicas psicológicas de abordagem cognitiva/comportamental, 
sendo trabalhadas as áreas de maior dificuldade. Iniciada a psicoterapia foi diagnosticado que D sofria 
de depressão, ela avaliava tudo em sua vida de forma negativa, sem nenhuma perspectiva positiva para 
o futuro, se sentia muito insegura nos relacionamentos interpessoais, pois tinha dificuldade de acreditar 
que as pessoas pudessem gostar dela realmente, não se achava interessante o suficiente para que os 
outros a estimassem. Foram trabalhadas suas crenças irracionais relacionadas a menos valia, a 
insegurança, e a forma como ela estava vendo o mundo e as pessoas. No decorrer do trabalho D foi 
melhorando continuamente, começou a se sentir mais segura, passou a observar suas qualidades, seus 
pontos positivos. Passou a acreditar mais em si mesma tanto pessoalmente como profissionalmente, a 
acreditar mais nos relacionamentos interpessoais e que é um ser humano que tem o seu valor e que 
pode ser querida pelas outras pessoas. Acredita-se que este trabalho tem importância fundamental, pois 
cuida da saúde mental do ser humano que dedica seu trabalho à Unaerp, amparando nos momentos 
difíceis e intervindo em prol da sua recuperação. 
 
 
 
106. O Papel da Homeopatia no Resgate da Saúde e do Bem Estar, Integrado ao Instrumental 
Multidisciplinar, na Medicina Comportamental (The Role of Homeophaty as a Behavioral Medicine 
Instrument to Recover Wellness and Health: A Corporative Approach) (OBM; Baseado em Dados/Data-
Based Presentation). FERNANDO A. C. BIGNARDI, Luiz Roberto Ramos, Vladimir Jr. Freitas, Ana Ines 
Küller, Sueli Augusto, Evie Garcia (UNIFESP) 
 
Resumo/Abstract: Estudos epidemiológicos do envelhecimento tem revelado que a manutenção da 
capacidade funcional (Epidoso SP – Ramos 1998) e a auto-avaliação da própria saúde (Bambuí MG – 
Costa 2003) são determinantes para o envelhecimento saudável. O estilo de vida é a principal causa das 
doenças crônicas; tratá-las demanda uma ação multifatorial integrada. Tomamos como referência o 
modelo quântico de estrutura humana proposto pelo físico Amit Goswami. Neste, o ser humano é 
constituído de áreas de “densidade material” sucessivas: física, vital, mental e supramental.  
 
O Programa de Medicina Preventiva e Qualidade de Vida para Ambiente Corporativo foi apresentado a 
18 executivos de uma grande empresa comercial varejista, onde o “stress” é altamente prevalente. 
Todos foram avaliados nas áreas de clínica-geriátrica, nutrição, homeopatia, fisioterapia postural, 
psicologia dos padrões mentais e avaliação de estresse. Também foram aplicados questionários de 
avaliação de Qualidade de Vida (WHOQOL, SF-36), resposta ao estresse e cognição, além de avaliação 
do estresse oxidativo (sangue). 
 
Cada participante recebeu sugestões individualizadas de revisão de hábitos, bem como uma prescrição 
homeopática personalizada e agentes antioxidantes. 
 
A intervenção homeopática atua no plano vital favorecendo e predispondo o indivíduo à revisão e 
mudança. Evidências dessa ação foram observadas em ensaio clínico com grupo controle realizado em 
30 idosos do Serviço de Geriatria da UNIFESP em 2002. No grupo que recebeu o estímulo homeopático 
e prescrição convencional observou-se um incremento significativamente maior da qualidade de vida em 
relação ao grupo controle e um aumento no SENTIDO DA VIDA (mensurado pelo domínio 
Espiritualidade do WHOQOL). O grupo que recebeu apenas a intervenção convencional apresentou 
decréscimo nessa medida. Também foi observada uma redução na demanda de medicamentos 
convencionais no grupo homeopatizado. 
 
Observamos que a proposta multidisciplinar favoreceu a conscientização do modo de vida e suas 
conseqüências. Mudanças nos hábitos alimentares, aderência à prática de atividade física, reavaliação 
de crenças e reorganização da postura física ligada a atitude mental ocorreram em quase todos os 
participantes. 
 
Vários executivos que referiram tentativas mal sucedidas de mudança na alimentação no passado, 
encontraram um outro “eco interior” com o uso da Homeopatia; a descontinuidade deste tratamento 
associou-se a uma maior dificuldade em manter as mudanças. 



 
 
 
Conclusão 
 
A homeopatia parece ser uma interessante ferramenta complementar no instrumental da medicina 
comportamental visto que favorece o resgate do sentido da vida, a revisão de hábitos e padrões mentais 
além de estimular a vitalidade induzindo a um sono reparador, eliminação de toxinas e substâncias 
indesejáveis no organismo. 
 
 
 
107. A Busca do Atendimento Psicológico e a Noção do Problema pelo Paciente (The Search for the 
Psychological Service and the Notion of the Problem by the Patient) (TPC). Valquiria A. C. Tricoli, 
JULIANO R. AFONSO, Daniela C. A. Gonçalves (Centro de Técnicas Terapêuticas e Preventivas de 
Atibaia) 
 
Resumo/Abstract:  
 
A abordagem cognitivo-comportamental em sua base conceitual enfatiza a importância de estabelecer o 
vínculo terapêutico e de definir o problema de forma lógica e coerente como os primeiros passos para o 
tratamento efetivo do paciente. 
 
O objetivo do presente estudo foi verificar a quantidade de pacientes que ao buscar o atendimento 
psicológico já tinham noção de seu problema. 
 
A amostra foi composta por 148 pacientes atendidos em consultório de Psicologia de abordagem 
cognitivo-comportamental em uma cidade do interior de S.P., entre os anos de 2001 e 2003. Destes 
pacientes 69 eram do sexo masculino, 79 do sexo feminino, sendo, 37 crianças, 38 adolescentes e 22 
adultos. 
 
Utilizou-se como material para o levantamento de dados para o presente estudo os prontuários dos 
pacientes, verificando-se a queixa trazida pelos mesmos na primeira sessão de atendimento e o 
diagnóstico do psicoterapeuta após a realização do processo de avaliação. Procurou-se estabelecer uma 
relação entre a queixa do paciente e o problema identificado pelo psicólogo após o processo de 
avaliação. Para o diagnóstico o profissional utilizou como referencial o Manual Diagnóstico e Estatístico 
de Transtornos Mentais (DSM IV).  
 
Constatou-se que 55 pacientes da amostra (37,16%) tinham noção de seu problema. Observou-se ainda, 
que destes 45 (81,81%) haviam sido encaminhados por profissionais da área da saúde ou da educação 
para a busca da avaliação. 
 
Com este levantamento verificou-se que o encaminhamento possibilitou a boa parte dos pacientes a 
noção do seu problema, o que pode ter favorecido a motivação para a busca da avaliação psicológica. 
 
Conclui-se então, que os encaminhamentos realizados por profissionais das áreas de saúde e educação 
para a busca de avaliação psicológica, quando realizados de forma efetiva, podem facilitar aos pacientes 
a noção de seus problemas, e assim, favorecer a busca do processo de avaliação, que é um aspecto 
relevante para a intervenção em abordagem cognitivo-comportamental, pois a partir desse processo é 
que o psicoterapeuta pode definir o problema do paciente para a realização do tratamento. Cabe 
salientar que o presente estudo foi realizado em uma amostra específica. 
 
 
 
108. O Uso de Técnicas Comportamentais no Tratamento Terapêutico de um Paciente com Transtorno 
Obsessivo-Compulsivo (The Use of Behavior Techniques in the Therapeutic Treatment of a Patient with 



Obsessive-Compulsive Disorder). Laudemir Alves, ELAINE CAMPAGNOL, Adriana Baptista (Centro 
Universitário Hermínio Ometto e Escola Paulista de Medicina-Unifesp) 
 
Resumo/Abstract: Objetivando uma melhor eficácia do tratamento de um paciente com diagnóstico de 
Transtorno Obsessivo Compulsivo, foi introduzido na relação terapêutica paciente e família, o 
Acompanhante Terapêutico (AT). Foi utilizado como forma de coleta de dados inicial da atuação do AT, a 
técnica de observação direta de modo a discriminar os comportamentos em excesso e déficit que o 
paciente apresentava no ambiente domestico, foi identificado comportamentos compulsivos (gritar entre 
3 a 4 horas seguidas, lavar a boca numa seqüência de 6 resposta por 3 vezes, tempo excessivo no 
banho entre outros). Na sessão terapêutica foi definido entre o terapeuta e cliente uma hierarquização 
das atividades de difícil realização, sendo o banho eleito como a atividade de maior dificuldade, levando 
de 4 a 8 horas. O cliente com o apoio do AT discriminou as etapas do seu banho, sendo estabelecido 
oito fases, que seriam narradas pelo paciente durante a tarefa. Foi atribuído pelo paciente um limite de 
tempo para cada fase: molhar o corpo (5’’), as axilas (5’’) e a cabeça (5’’); ensaboar o corpo (5’’), as 
axilas (5’’) e o cabelo (5’’); lavar as partes intimas (10’’); enxágüe final (5’’), totalizando 45 minutos. 
Estabeleceu-se que o AT permanecesse fora do banheiro, com o objetivo de controle do tempo e 
oferecer um comando verbal para a troca de fase. Foram realizados 15 acompanhamentos, nos quais 
antes do banho era retomado o contrato do acompanhamento terapêutico entre o AT e o cliente, e após 
eram discutidos os avanços. Dois encontros não foram realizados o banho, uma vez que houve esquiva 
por parte do cliente. Nas outras treze sessões o banho aconteceu, sendo que em 3 delas foram 
necessários comandos verbais “Passe para a outra fase” por parte do AT, evitando a esquiva da 
continuidade da atividade, já que o paciente não verbalizava seu comportamento, indicando a presença 
de comportamentos encobertos. Foi possível através da análise e intervenção com técnicas 
comportamentais adotadas pelo AT junto ao paciente, obter um resultado satisfatório em 86,6% das 
sessões, na qual o banho se realizou em um espaço de tempo menor que o habitual, na média de 45 
minutos por sessão. Concluindo que a retomada do contrato ao iniciar o banho, o comando verbal do AT 
e o feedback após a ação tem efeito no comportamento não verbal do cliente de tomar banho, uma vez 
que pode modificar os comportamentos compulsivos. 
 
 
 
109. Tricotilomania e Terapia Comportamental: Uma Proposta de Intervenção (Trichotillomania and 
Behavior Therapy: An Intervention Proposal). Marina Stahl Merlin 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho visa ilustrar a evolução de um caso de tricotilomania, cuja 
paciente (sexo feminino, 23 anos, casada) apresentava o comportamento de tirar os cabelos associado a 
sintomas depressivos comórbidos há 4 anos, com tentativas anteriores de tratamentos medicamentos e 
psicoterápicos fracassados. Dados sobre a história de vida antecedente da paciente indicaram modelos 
inadequados de comportamentos consequenciando déficits acentuados no repertótio comportamental 
atual da paciente, baixa auto-estima, ansiedade e auto-regras excessivamente rígidas. A paciente foi 
medicada com fluoxetina e submetida a sessões semanais de psicoterapia. Foram utilizados 
procedimentos de modelagem, modelação, treino de assertividade, treino do controle do impulso 
associada ao controle de estímulos e incentivo para o aumento do contato social. Após 4 meses a 
paciente apresentava-se assintomática do ponto de vista psiquiátrico e com melhora significativa em seu 
repertótio comportamental, sendo então retirada a medicação e iniciada a fase de manutenção 
terapêutica e o follow up. Este relato evidencia a eficiência da intervenção comportametal no tratamento 
de transtornos ansiosos. 
 
 
 
110. Duas Importantes Posturas no Atendimento Clínico Comportamental: Uma Apresentação de Caso 
(Two Important Postures in Behavioral Clinical Attendance: A Case Presentation) (TPC). Ronaldo 
Rodrigues Teixeira Júnior (UFMG) 
 
Resumo/Abstract: A clínica comportamental sofreu diversas mudanças desde seu surgimento. Algumas 
dessas alterações já eram consideradas práticas comuns nos atendimentos de outras abordagens em 



Psicologia. Tal fato nos faz questionar se alguns outros avanços ainda poderiam ser alcançados, 
tomando como base outras posturas clínicas de profissionais de diferentes áreas, seguindo os 
fundamentos teóricos do Behaviorismo Radical. Para tal foi utilizado a apresentação de um caso clínico, 
atendido no ano de 2003 no Serviço de Psicologia Aplicada da UFMG. Este trabalho teve como objetivo 
avaliar a efetividade de duas posturas clínicas não muito citadas no meio, na melhoria do quadro clínico 
da cliente atendida. T.L.F. era do sexo feminino e tinha 38 anos. Encontrava-se desempregada e suas 
atividades diárias se restringiam, quase que somente, à realização de obrigações domésticas. Vivia de 
pensão do pai do seu filho, com o qual namorava há 13 anos (extraconjugal). Suas principais queixas 
eram: queria sair da depressão e aprender a falar não aos outros. A formulação do caso apontava como 
variável controladora principal desses comportamentos o baixo número de reforçadores positivos em sua 
vida. A primeira postura adotada foi a de focalizar a intervenção neste controlador central de seus 
comportamentos. Iniciou-se um trabalho de aumento do número de reforçadores em seu ambiente, ao 
invés de partir de treinamentos assertivos ou de habilidades sociais. Entendeu-se que este repertório já 
existia na história da cliente e que só não era emitido devido ao risco de se perder os poucos 
reforçadores que esta dispunha. A segunda postura foi a de basear os objetivos terapêuticos mais nos 
interesses do cliente do que nas análises do terapeuta. Mesmo verificando e apresentando o caráter 
aversivo do seu relacionamento, este não foi foco de intervenções enquanto não foi solicitado pela 
cliente. Em apenas quatro meses de atendimento pode-se observar bons resultados. Com um maior 
número de reforçadores positivos em sua vida, a cliente começou a selecionar melhor suas atividades e 
relacionamentos. Começou a emitir comportamentos assertivos sem necessidade de treino durante as 
sessões e terminou seu relacionamento sem ter havido abordagem direta do assunto nos atendimentos. 
Em resumo, essas duas estratégias teriam duas principais funções, respectivamente: aumentar a 
precisão das intervenções na clínica e diminuir a aversividade do processo terapêutico. Essas 
estratégias podem ser vistas, de alguma forma, na prática de outras abordagens em Psicologia, e nos 
chamam a atenção para a possibilidade de obtenção de resultados ainda mais satisfatórios na clínica 
comportamental. 
 
 
 
111. Using Functional Communication as an Antidepressant with Qatari Children with Special Needs 
(Usando Comunicação Funcional como Antidepressivo com Crianças Qatari com Necessidades 
Especiais). HAKAM KAIR (Shafallah Center for Children with Special Needs) 
 
Resumo/Abstract: Some children with Special needs like others will suffer from emotional distress and in 
some instances depression as a result of their inability to express their needs and connect with their 
environment. Qatari kids have another element to add to this problem represented in none Arabic 
speaking house maids who are the primary care taker and their main outlet for communication into their 
environment. 
 
 
 
This poster session will show the different aspects of this problem and will attempt to propose and 
evaluate some interventions to teach communication by Arabic speaking individuals and will show the 
depressing effects of the absence of functional communication skills. It will also show the improvement in 
the depressed mood status of these children marked with positive behavioral symptoms which are driven 
by successful learning and using functional communication  
 
 
 
112. Viltiligo: Informação e Controle (Vililigo: Information and Control). FERNANDA PEREIRA HORTA 
RODRIGUES, Liliane Rodrigues Silva, Érica Aparecida Igue (Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas) 
 
Resumo/Abstract: O vitiligo é uma doença crônica, caracterizada pela diminuição ou falta de melanina 
em certas áreas do corpo, gerando manchas brancas, em geral bilaterais e simétricas. As lesões são 
mais comuns na fase adulta, embora possam iniciar antes dos vinte anos. Cerca de 1 a 2 % da 



população mundial é atingida pelo problema. Com o intuito de esclarecer possíveis dúvidas e alertar a 
população geral para a prevenção e o controle do vitiligo, buscou-se elaborar um folder informativo sobre 
esta enfermidade. Para isso, realizou-se um levantamento bibliográfico à respeito da doença e também 
entrevistas semi-estruturadas com uma médica dermatologista e um paciente portador do problema. 
Cada entrevista durou cerca de 40 minutos e foi registrada por meio de gravação em fita cassete. Para a 
elaboração do folder, usou-se uma linguagem coloquial (com o intuito de atingir a população em geral) e 
dividiu-se os assuntos tratados em sete sessões: “O que é?”, que define a doença; “Como se adquire?”, 
que trata das possíveis causas do vitiligo; “Como se manifesta?”, que aborda os sintomas; “Como o 
médico sabe que estou com essa doença?”, que trata do diagnóstico; “Como se trata?”, a respeito dos 
tratamentos e cuidados que o portador de vitiligo deve ter; “Como se previne?”, que dá orientações sobre 
o que fazer quando perceber alguma lesão suspeita; “Como se controla?”, que fornece dicas para que as 
pessoas controlem a doença e tenham uma vida mais saudável. Espera-se que este folder esclareça as 
dúvidas sobre o vitiligo e desmistifique a noção da doença como contagiosa, diminuindo a discriminação 
em relação às pessoas portadoras. 
 
Palavras-Chave: vitiligo, folder, controle, informação. 
 
 
 
113. Violência e Abuso Sexual na Família (Violence and Sexual Abuse Within the Family). MÁRCIA 
REGINA ARAÚJO FIGUEIREDO  
 
Resumo/Abstract: Trata-se de relato de atendimento a família e ao adolescente que cometia atentado 
violento ao pudor em criançasde 06anos,após denúncia no conselho tutelar foi encaminhada para 
atendimento psicossocial no Programa Sentinela.Verificando a história de vida do adolescente na sua 
infância o pai biológico havia abusado dele,e de seus irmãos e também matado sua mãe na sua frente.O 
adolescente já havia passado por atendimento psicológico não tendo vinculo com o terapeuta desistiu da 
terapia. O objetivo é de estabelecer vinculo com o adolescente usando-se a técnica de 
estruturação(trabalhando o que ele tem de positivo e de negativo ) após esse processo criou o vínculo e 
foi trabalho cada item onde o adolescente chegou a conclusão que estava igual ao seu pai ,a partir 
desse momento inicia a intervenção.O atendimento a familia de criação do adolescente ,envolve a 
aceitação do alolescente no lar e como lidar com o adolescente que vive uma situação traumática e 
conflituosa, permeada por diferentes sentimentos onde se miisturam raiva, prazer,culpa e ódio.Apos o 
atendimento com a família e com o adolescente, percebe que o mesmo mudou o seu comportamento na 
escola e em casa e está trabalhando. 
 
 
 
Palavras -chave: estruturção;abuso sexual; aceitação;intervenção 
 
 
 
CSE 
 
 
 
 
 
114. Serviço de Apoio ao Trabalhador: Repensando a Condição da Inserção para uma População Sem 
Acesso à Qualificação Profissional Enquanto Alternativa de Enfrentamento para o Desemprego (A 
Support Service for Workers: Reconsidering the Insertion Conditions of a Population Without Access to 
Professional Qualification as an Alternative to Facing the Unemployment Problem). KAREN MENDES 
GRANER, Juliane Martins de Oliveira), Andrea Cristina Ponteli, Maria Elisabeth Salvador Caetano 
(Universidade Metodista de Piracicaba) 
 



Resumo/Abstract: A situação sócio-econômica aponta para a necessidade de repensar as práticas 
laboriais, visto que os empregos diminuem devido a condições estruturais ou à ausência de crescimento 
econômico. Uma alternativa para a resolução de problemas básicos decorrentes do desemprego seria 
pensar em propostas para pequenas comunidades, nas quais as pessoas poderiam conviver mais 
harmoniosamente e realizadas se não competissem por posição social ou profissional (SKINNER, 1978). 
 
Seguindo este pressuposto, o curso de artesanato (bordados e crochê) - uma parceria entre a Paróquia 
do Itapuã e a Universidade Metodista de Piracicaba - é parte de um projeto que procura desenvolver 
habilidades e competências nas participantes com vistas a oferecer-lhes uma fonte de renda. Este curso 
iniciou suas atividades há três anos e hoje possui 38 mulheres desempregadas inscritas, das quais, em 
média, 18 comparecem nas reuniões semanais orientadas por uma professora voluntária e quatro 
agentes multiplicadoras. Além da atividade prática, as estagiárias discutem o sentido e o significado do 
trabalho, as exigências do mercado formal e informal, e a importância da troca de experiências ao longo 
dos encontros.  
 
A Prefeitura de Piracicaba concedeu a autorização para a comercialização dos produtos na Feira de 
Artesanato, em Dezembro de 2003. Os resultados dessa participação na Feira, obtidos através de 
questionários e de reuniões de avaliação, indicaram pequeno retorno financeiro, o que nos faz refletir 
sobre a importância dessa atividade para os envolvidos e sua rede de significados. Mesmo juntas há três 
anos, até então esta atividade era vista pelas artesãs como um passatempo, uma troca de experiências, 
oportunidade para falar de seus problemas, de ocupar “seu dia e sua cabeça”, como diziam. Quando 
passou a representar um trabalho, as mulheres passaram a ter novos referenciais como, por exemplo, a 
identificarem-se com os demais vendedores da Feira, a fazerem novas amizades, sentirem prazer no 
fazer, a planejarem o futuro, a mudarem suas rotinas, etc. Mesmo sem retorno financeiro, pareciam não 
conceber mais parar com tal atividade, relatando “mesmo se ninguém mais quiser, estou disposta a tocar 
[a venda dos produtos] sozinha”. Assim, apesar de importante, parece que o dinheiro não é o essencial 
neste contexto, e isto nos faz pensar nas observações de SKINNER (1978) sobre a redução do trabalho 
compulsivo através de incentivos sob os quais as pessoas apreciem trabalhar, bem como sobre a 
necessidade de estudar mais essa atividade tão presente e tão ameaçadora nos nossos dias.  
 
 
 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:  
 
SKINNER,B.F. Walden II – Uma sociedade do futuro,2ª ed.; São Paulo: E.P.U., 1978. 
 
 
 
115. Adoção por Homossexuais: Análise de 13. Anos de Literatura (Adoption by Homosexuals: An 
Analysis of the Last Thirteen Years of Research) (EAB; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). 
EDITH MARIA ARAGÃO SVIECH, Vivien Pinheiro Kaniak, Lidia Natalia Dobrianskyj Weber 
 
Resumo/Abstract: A adoção por homossexuais é um tema tão atual quanto controverso e de extensão 
mundial. Esta pesquisa teve por objetivo analisar a bibliografia nacional e internacional sobre o tema 
"adoção por homossexuais", avaliando os tópicos que justifiquem o indeferimento de processos de 
adoção e custódia por homossexuais. Foram analisados 71 textos (completos ou resumos), obtidos 
através das bases de dados Psychinfo, OVID, Biblioteca Virtual e sites sobre o tema, agrupados em três 
itens: 1) pesquisas empíricas relativas ao tópico de desenvolvimento de crianças de pais homossexuais; 
foram considerados os últimos 13 anos de pesquisas empíricas mais uma revisão de pesquisas 
empíricas que incluía pesquisas mais antigas; 2) pesquisas científicas com tópicos socioculturais mais 
abrangentes; 3) ensaios nacionais e internacionais da Internet dos últimos 2 anos. Os resultados 
mostram que, em relação ao tipo de publicação encontrada nos artigos científicos sobre o tema, 37,8% 
foram pesquisas empíricas, 40,0% foram pesquisas teóricas, 13,3% foram capítulos de livros e 8,9% 
foram livros. Sobre o período de publicação, considerando-se a primeira metade do período consultado 
(1991 a 1996), encontrou-se 40,0% da produção científica; considerando a segunda metade do período 
(1997 a 2003), encontrou-se 60,0% da produção científica, revelando um aumento de 50,0% entre o 



primeiro período e o segundo período pesquisados. Dos temas abordados na literatura, nota-se que 
38,6% dos textos abordaram o contexto social; 47,7% foram categorizados no tema desenvolvimento 
dos filhos e, apenas 13,6%, eram orientações para profissionais. Sobre os resultados encontrados em 
estudos empíricos, os dados mostram que 12,5% das pesquisas empíricas não indicam a abertura da 
adoção por homossexuais, enquanto os outros 87,5% não apontam problemas para a adoção por 
homossexuais. Dos textos publicados em magazines e jornais, 50,0% foram favoráveis à adoção por 
homossexuais; 30,8% foram contrários à adoção e 19,2% foram neutros em relação ao tópico. Os 
resultados demonstram que os principais argumentos usados como justificativas para indeferimento de 
processos de adoção por homossexuais não apresentam respaldo científico. 
 
 
 
116. Análise do Comportamento do Ciclista em Cruzamentos da Região Central de Governador 
Valadares: Versão Final (Analysis of Cyclist Behavior in Governador Valadares’ Downtown’s Crossroads: 
Final Version) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). João Carlos Muniz Martinelli, Marco 
Antônio Amaral Chequer, Maria Conceição da Silva Muniz Monteiro (Núcleo de Estudos em Análise do 
Comportamento e Prática Cultural ACPC/UNIVALE) 
 
Resumo/Abstract: Segundo estimativa da SEPLAN (2001), o município de Governador Valadares conta 
com um grande número de ciclista que trafegam diariamente nas vias centrais da cidade, cuja incidência 
de bicicletas é estimada em 1:2 habitantes. A freqüência do uso aumenta nos horários de pico, 
crescendo a necessidade de uma atenção direcionada ao ciclista. Este estudo teve como objetivo 
conhecer comportamentos emitidos pelo ciclista que utiliza as vias públicas centrais, especialmente em 
cruzamentos, a fim de verificar a ocorrência de comportamentos de risco e os relativos às leis de trânsito, 
como: uso de equipamentos obrigatórios, manuseio da bicicleta e uso do espaço público sob condições 
de segurança. Método: Estudo observacional em seis cruzamentos na área central, nos horários de 6:50 
às 8:00 horas e de 17:50 às 19:00 horas, durante uma semana, sendo no Sábado o segundo horário de 
coleta de 11:50 às 13:00 horas. Ao todo foram registrados os comportamentos de 624 ciclistas. Material 
/Procedimento: Folha de registro e cronômetro. As informações foram coletadas por oito observadores 
treinados. Resultados: Verificou-se que o maior número de usuários é de homens(59,5%), seguido de 
mulheres adultas(17,5%); A presença do homens adultos apresenta freqüência aproximada nos horários 
manhã e noite, as mulheres adultas e os homens idosos são mais freqüentes nos horários matutinos 
(52,3% e 56,1% respectivamente) e os adolescentes de ambos os sexos apresentaram maior 
participação nos turnos da noite (51,4%). É quase inexistente o uso dos equipamentos de segurança 
obrigatórios, sendo o mais freqüente a sinalização nos pedais(41,5%). O uso de ciclovias, quando 
existentes, é inadequado por parte dos usuários: 21,6% saem da ciclovia durante o percurso; 40,7% 
andam no meio da via da via pública; 33,2%conduzem à esquerda; 24,7% cruzam a cia com o sinal 
aberto para os automóveis; 23,7% acompanham o movimento do veículo; 38,2% cruzam a via em 
direção ao outro lado da pista; 69,2% não diminuem a velocidade ao cruzar a via em direção ao outro 
lado da via. Conclusão: Analisado o perfil do ciclista, observando a baixa freqüência do uso de 
equipamentos de segurança, do uso inadequado das ciclovias e da inobservância da sinalização e leis 
de trânsito conclui-se que o comportamento emitido pelo ciclista nas áreas observada é de risco, sendo 
necessário, portanto, maior atenção por parte dos órgãos públicos e educativos em orientar a população 
no compromisso do cumprimento da lei e cuidado na utilização dos espaços urbanos, a fim de aumentar 
a segurança no trânsito. 
 
 
 
117. Análise dos Aspectos Psicológicos de Mulheres Após Gastroplastia (Analysis of Psychological 
Aspects of Women after Gastroplasty). Magali Rodrigues Serrano, Aline Ongaro Monteiro de Barros, 
Marcelo de Castro Cesar, Silvia Cristina Crepaldi Alves (Universidade Metodista de Piracicaba), Irineu 
Rasera, Jr. (Clínica Bariátrica - Centro de Gastroenterologia e Cirurgia da Obesidade) 
 
Resumo/Abstract: Este trabalho teve como objetivo detectar e analisar aspectos psicológicos presentes 
em mulheres obesas submetidas a gastroplastia e participantes de um Programa de Intervenção 
Psicológica e Programa de Atividade Física. A obesidade é definida como o acúmulo excessivo de 



gordura relacionada à massa magra (HALPERN et al., 1998), sendo o tratamento cirúrgico indicado para 
indivíduos com o Índice de Massa Corporal (IMC) maior ou igual a 40Kg/m2 ou com comorbidades 
associadas ao IMC maior ou igual a 35 Kg/m2. SILVA (2000) mostrou em seus estudos alguns aspectos 
psicológicos presentes nesta população: respostas de ansiedade, baixa auto-estima e auto-imagem, 
frustração, falta de limites nas relações interpessoais, não valorização da qualidade de vida e ausência 
de fontes de prazer além da comida. A casuística deste estudo foi formada por 14 mulheres submetidas 
a gastroplastia, encaminhadas pela Clínica Bariática – Centro de Gastroenterologia e Cirurgia da 
Obesidade, que participavam de um Programa de Atividade Física, no Centro de Qualidade de Vida 
(CQV) do Curso de Educação Física na Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP). Para a 
realização deste estudo utilizou-se: observações individuais e grupais; aplicação de técnicas de dinâmica 
de grupo; gravação dos relatos das dinâmicas de grupo; análise dos relatos e dos materiais produzidos 
durante as dinâmicas grupais. Detectamos nesta população a existência de contradições relacionadas à 
percepção da imagem corporal, o que se apresenta no comportamento verbal durante as observações e 
relatos de dinâmica de grupo, caracterizando um discurso contraditório com relação ao próprio corpo, ora 
descrevendo-se positivamente, ora negativamente. Foi possível notar que as mulheres submetidas à 
cirurgia para controle de peso apresentam poucas fontes de reforçadores externos, sendo a principal 
fonte de prazer, o alimento, ainda que elas sofram restrição mecânica à ingestão alimentar. Os dados 
obtidos corroboram com o estudo de SILVA (2000), que afirma que pessoas obesas têm dificuldade em 
delimitar o espaço pessoal, sendo necessário colocar o outro em primeiro lugar, pois se sentem amadas 
pela sua utilidade e não pelo seu valor enquanto pessoa. Tais dados sugerem que os aspectos 
psicológicos presentes em indivíduos obesos não se alteram com a intervenção cirúrgica isoladamente. 
Concluímos que o Programa de Intervenção Psicológica, baseado em técnicas de dinâmica de grupo, foi 
eficaz para detectar e analisar aspectos psicológicos presentes em mulheres obesas submetidas a 
gastroplastia. 
 
 
 
118. Mudar o Nascimento para Mudar a Vida: Psicoprofilaxia da Gestação, Parto, e Puerpério (Changing 
the Birth to Life Psicoprofilaxia of Gestation, Childbirth and Puerpério) (DEV). Claudilene A. N. R. Sarde 
 
Resumo/Abstract: A mulher que é mais consciente de seu momento, mais integrada psico- 
fisiologicamente e está em harmonia com o funcionamento de seu corpo é mais propensa a responder 
às necessidade do filho, dar o continente que ele precisa e assim criar filhos mais saudáveis. O presente 
tem o objetivo de apresentar um programa de intervenção em grupo de gestantes. Foram participantes 
deste gestantes entre terceiro e sexto mês de gestação, com idade média de 25 anos, da periferia do 
município de São Paulo. O trabalho se deu no Instituto Sedes Sapientiae, no mesmo município. Foi 
utilizado para as atividades, material lúdico e instrumentos terapêuticos diversos. O recrutamento foi 
realizado por demanda espontânea após divulgação em centros de saúde e mídia. O trabalho aconteceu 
durante todo ano e as gestantes puderam ingressar a qualquer momento e ficar até o nascimento do 
bebê, recebendo, então, um suporte no período do puerpério. A inserção foi feita através de entrevista 
individual com terapeuta. As sessões foram semanais, com uma hora e trinta minutos de duração. 
Utilizou-se técnicas de auto-regulação, nas quais as gestantes através do trabalho de consciência 
corporal e da livre expressão das ansiedades, puderam lidar com as questões da maternidade e tudo 
que isto implica. As atividades foram conduzidas por dois terapeutas de forma intermitente conforme a 
necessidade. Os temas que se mostraram relevantes para o grupo foram: relacionamento; expectativa 
com o papel materno e suas implicações e o medo do parto. Através de análise quantitativa e relatos dos 
participantes observou-se, ao final do atendimento, acentuada diminuição no nível de ansiedade, maior 
aceitação e adaptação a nova imagem corporal e a nova identidade. Os resultados indicam que a 
assistência à mulher nesse momento de mudanças tão significativas possibilitará uma melhor qualidade 
na sua gestação, implicando numa melhor estrutura para a criança em formação.  
 
 
 
Palavras-chave: Psicoprofilaxia, gestação, parto e puerpério. 
 
 



 
119. Direct Exposure and Verbal Mediation to the Consequences of Violent Actions and Their Influence 
on Decision-Making in Simulated Situations (Exposição Direta e Mediação Verbal às Conseqüências de 
Atos Violentos e sua Influência na Tomada de Decisão em Situações Simuladas) (VRB). Luis Manuel 
Silva, Baez Dairo, WILSON LÓPEZ (Pontificia Universidad Javeriana) 
 
Resumo/Abstract: This study searched for differences in behavioral strategies of decision-making related 
to violent events in simulated situations, exhibited by people exposed to direct consequences of violence 
and people exposed to verbal mediation exerted through mass media. Participants were twenty persons, 
randomly assigned to four groups. Two groups had previous exposure to violent consequences of 
violence, which was verified with a questionnaire validated by experts and a standardized test to check 
for posttraumatic stress disorder (PTSD). Two groups were presented with a short film composed of news 
with violent content, and the other two were presented with a short film with non-related content. Later on, 
the groups were required to complete an inventory to compare their strategies of decision-making 
according to the previous exposure and the mediation through the short film. This was an experimental, 
descriptive and comparative study, which used a post-test only design. Results suggest that there may be 
an influence of mass media on the making of violent or nonviolent decisions in violent situations. 
 
 
 
120. Práticas Educativas e Pais de Adolescentes em Conflito com a Lei: Uma Proposta de Intervenção 
(Educational Practices and Parents of Adolescents in Conflict with the Law: An Intervention Proposal) 
(CBM). Juliane Gequelin (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), Karin Santos (Tribunal de 
Justiça/Vara de Adolescentes Infratores da Comarca de Curitiba), Maria Cristina Carvalho, Mariana 
Duarte, Mariane Louise Bonato (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) 
 
Resumo/Abstract: O aumento de atos infracionais cometidos por adolescentes tem estimulado estudos 
que apontam as práticas educativas parentais como aspectos fundamentais para a aprendizagem e 
manutenção de comportamentos anti-sociais. A monitoria positiva é uma prática que pode inibir este tipo 
de conduta e a disciplina relaxada pode propiciá-la. Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
estabelece que aos pais cabe, quando necessário participar de programas de promoção da família. 
Portanto, projetos de intervenção com pais de adolescentes em conflito com a lei vem ao encontro deste 
contexto psico-jurídico. A presente proposta objetiva sensibilizar e ofertar alternativas educacionais aos 
pais de adolescentes que se encontram em cumprimento de medida sócio-educativa. São realizados 
cinco encontros com os pais, em que se propõe grupos de discussão e técnicas de dinâmica de grupo, 
focalizando o papel do processo educacional no comportamento anti-social, principalmente no que se 
refere à monitoria positiva e disciplina relaxada. O programa, iniciado em maio de 2004 teve a 
participação até o momento de 43 pais, subdivididos em 3 grupos. Como resultados parciais, observou-
se grande necessidade dos pais em exporem suas dificuldades educacionais e muita abertura para 
receberem orientações. Em seu discurso inicial identificou-se a disciplina relaxada como prática 
amplamente utilizada e a monitoria positiva não ocorrendo de maneira efetiva, conjunto este que parece 
remeter à fragilização dos vínculos afetivos. Com o andamento do programa os pais passam a perceber 
a necessidade do uso da monitoria positiva e verbalizam suas tentativas de estabelecimento em seus 
lares de normas claras e possíveis de serem cumpridas , o que diminui a ocorrência da disciplina 
relaxada. 
 
 
 
121. Dimensão Ética dos Comportamentos do Psicólogo Componentes do Processo de Intervir 
Profissionalmente no Documento das Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em 
Psicologia (Ethical Dimension of the Psychologists' Behaviors that Belongs to Process of Professional 
Intervention in the Document of the Curricular Lines of Direction for Graduate Courses in Psychology) 
(Baseado em Dados/Data-Based Presentation). DIANNE FRANÇOISE WRUCK, Olga Mitsue Kubo 
(Universidade Federal de Santa Catarina) 
 



Resumo/Abstract: Qualquer profissional necessita atentar para as diferentes dimensões que compõem 
sua atuação. No exercício do psicólogo estão em interação as dimensões histórica, filosófica, política, 
social, técnica e, entre outras, a dimensão ética. Cada dimensão pode ser identificada e caracterizada 
por comportamentos próprios. Assim, parece ser possível perguntar Quais comportamentos caracterizam 
a dimensão ética na formação do psicólogo? Para responder a essa pergunta foi utilizada como fonte de 
informação a Minuta que institui as Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em Psicologia, 
aprovada pelo MEC em 2002. Os enunciados desse documento descritos sob as denominações de 
“Princípios e Compromissos”; “Competências e Habilidades Gerais”; “Competências Básicas”; 
“Habilidades” e “Competências” foram organizados, tratados e examinados em relação a seis classes 
gerais de comportamentos profissionais próprios do psicólogo que sintetizam e sistematizam o processo 
de intervir sobre fenômenos psicológicos. Essas classes gerais são “caracterizar necessidades sociais 
relacionadas a alterações em fenômenos psicológicos”; “projetar intervenções relacionadas a fenômenos 
psicológicos”; “executar intervenções projetadas”; “avaliar intervenção realizada”; “aperfeiçoar 
intervenções a partir de dados de avaliação”; “comunicar descobertas feitas em processos de 
intervenção”. O objetivo foi descobrir nesses enunciados os comportamentos mais relacionados a cada 
uma das classes de comportamentos profissionais do processo de intervir e a dimensão ética pertinente 
a cada classe. A distribuição dos enunciados variou de 0 a 18. Três enunciados foram associados ao 
comportamento de referência de “avaliar intervenção” e nenhum enunciado foi relacionado ao 
comportamento “aperfeiçoar intervenções”. Estruturalmente, os enunciados careciam de sujeito; 
apresentavam, em geral, dois ou mais verbos; ausência de complementos ou complementos compostos 
por núcleos de naturezas distintas e estavam redigidos em níveis de abrangência, complexidade e 
generalidade muito distintos. Como implicações, essas características indicam problemas de imprecisão 
das orientações propostas; a sugestão de relações causais, hierárquicas e condicionais de 
desenvolvimento das orientações. O exame do significado revelou características de proximidade, 
adequação e pertinência das orientações em relação ao comportamento profissional de referência em 
diferentes graus, no entanto, alguns enunciados apresentaram imprecisão dos termos escolhidos para 
compor as orientações. A referência à Ética aparece num enunciado associado a diferentes 
comportamentos de referência. Esse enunciado não atende a definição de dimensão ética e, 
possivelmente, não garante aprendizagens suficientes ao seu exercício na prática profissional. Alguns 
comportamentos indicados, caso fossem reformulados, seriam mais adequados e pertinentes ao 
desenvolvimento dos comportamentos profissionais de referência e da dimensão ética. Esses 
comportamentos estariam indicados pelos verbos “escolher”, “decidir”, “avaliar” etc. 
 
 
 
122. Atendimento, em Grupo, para Universitários com Dificuldades Interpessoais: Uma Experiência sob o 
Enfoque Analítico Comportamental (Group Attendance for College Students with Interpersonal 
Difficulties: An Experience Under the Focus of Analytical Behaviour) (CBM). Josiane Cecília Luzia, 
Edmarcia Manfredin Vila, Juliana Ernesto Gimenez, Milena Zancopé, RAQUEL MARTINS SARTORI, 
Souzanne Langner Dupont (UEL) 
 
Resumo/Abstract: Neste relato apresenta-se uma experiência de aplicação do enfoque analítico 
comportamental no atendimento, em grupo, a estudantes universitários que procuram a instituição para 
resolver diferentes problemas de ordem acadêmica e pessoal. As autoras têm atuado na área de estudo 
e intervenção junto à população clínica que, além de outras queixas, apresentem dificuldades em 
repertório interpessoal. A experiência aqui relatada refere-se a um projeto de extensão universitária, 
desenvolvido na Universidade Estadual de Londrina, por uma equipe constituída por estagiárias do 
quinto ano de Psicologia e docentes do mesmo curso. Nesta universidade há um serviço de Psicologia 
no qual um psicólogo atende os alunos que ali procuram auxílio. Através de um projeto de extensão, a 
equipe (autoras) estabeleceu convênio com este serviço de Psicologia o qual lhe encaminha os alunos 
que apresentem, junto a problemas emocionais, dificuldades interpessoais. Atualmente, encontra-se em 
andamento o atendimento do primeiro grupo com sete alunos inscritos. Estão programados 12 a 15 
encontros. Esses encontros são planejados pela equipe (estagiárias e uma das docentes) e conduzidos 
por duas estagiárias (uma coordenadora e outra auxiliar), enquanto as outras duas, juntamente com uma 
docente, assistem através de espelho unidirecional. A cada três ou quatro encontros troca-se a 
coordenação, para que todas as estagiárias passem por essa experiência. No primeiro encontro os 



alunos responderam a um inventário de habilidades interpessoais que será replicado no encontro final. 
Os encontros são planejados incluindo algumas atividades tradicionais de dinâmica de grupo, entre elas 
as de aquecimento e outras que favoreçam a aquisição de certos repertórios interpessoais específicos, 
repertórios esses favoráveis à superação de dificuldades específicas identificadas nos relatos e 
observação direta dos alunos participantes. Parte dos encontros é dedicada a atividades realizadas em 
comum e parte é dedicada à análise de dificuldades particulares de cada membro. Exercícios fora da 
sessão auxiliam na individualização da experiência o que espera-se que favoreça o fortalecimento de 
novos repertórios sociais mais eficazes. Na análise das dificuldades e dos novos repertórios são 
aplicados princípios comportamentais e fundamentos filosóficos do behaviorismo radical. Nos 
procedimentos de intervenção procura-se enfatizar a compatibilização dos benefícios do controle do 
comportamento por contingências com o do controle instrucional ou verbal. O projeto parece interessante 
para a universidade pois tanto favorece ao aluno com dificuldades pessoais, quanto favorece às 
estagiárias no desenvolvimento de suas habilidades profissionais. 
 
 
 
123. Intervençao Psicologica Individual e Familiar, Realizada com Adolescentes em Situacão de Abuso e 
Exploração Sexual (Individual and Family Intervention Realized with Teenagers on Sexual Abuse and 
Exploration) (CBM). EVA MARIA DOS REIS GOMES, Adriana Andrade Moraes, Tatiana Amaral Nunes 
(Nucleo de Estudos em Análise do Comportamento e Prática Cultural) 
 
Resumo/Abstract: Este projeto visa responder a uma solicitação do Programa Sentinela de atendimento 
psicológico aos adolescentes em situação de violência domestica, inscritos no centro de referência deste 
programa em Governador Valadares. No período de 2001 a 2002, o Programa atendeu 246 casos de 
violência doméstica. Deste contingente, os casos de abuso sexual representam 15,85%, sendo 
posteriormente observado um aumento no número de notificações e atendimentos. Um dos fatores 
considerados agravante é o número de crianças com queixa de abuso sexual por parte de adolescentes. 
Dentre as possibilidades de intervenção levantadas procurou-se inicialmente identificar intervenções 
previamente conduzidas e resultados, avaliação comportamental dos casos atendidos, planejamento de 
ações e intervenção. O presente relato pretende descrever o modelo de atendimento empregado, o 
ingresso de estagiários de psicologia, intervenção individual, familiar e comunitária que vem sendo 
implementada e os métodos de avaliação utilizados na verificação dos resultados da intervenção em 
seus aspectos específicos e gerais. 
 
 
 
124. Desenvolvimento Moral e Comportamento de Tráfico (Moral Development and Traffic Behavior). 
MICHELLY DA SILVA SANTOS, Lara Pcchioni Thielen, Gislei Mocelin Polli (UFPR) 
 
Resumo/Abstract: Sabe-se que o trânsito é um dos sistemas mais complexos e dispendiosos na 
sociedade atual. No Brasil é uma das maiores causas de mortes, gerando prejuízos emocionais, físicos e 
econômicos. Pode-se considerar o comportamento humano como o fator determinante do trânsito. Esta 
pesquisa enfoca o desenvolvimento moral individual como uma das prováveis causas do comportamento 
inadequado no trânsito; com isso tem por objetivo a melhoria das relações no trânsito através do 
desenvolvimento moral dos motoristas. Será aplicado um instrumento para identificar o nível de 
moralidade individual, cujos resultados serão analisados com base na escala de Kohlberg, que descreve 
seis níveis de desenvolvimento da moralidade. Tal instrumento será aplicado em 30 motoristas que 
participam do curso de reciclagem do Detran-Pr e 30 motoristas sem pontuação na CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação), todos da cidade de Curitiba. Se a relação entre o nível de moralidade e o 
comportamento no trânsito for confirmada, serão promovidos grupos de desenvolvimento da moralidade 
para os motoristas, junto ao Detran da cidade e ao Núcleo de Psicologia do trânsito da UFPR, a fim de 
proporcionar melhorias nas relações no trânsito. 
 
 
 



125. Comportamento Motor e Vocalização do Bebê Durante Procedimentos de Pesar e Medir na Pré-
consulta Pediátrica (Motor Behavior and Infant Vocalization During Weighing and Measurement 
Procedures in Pediatric Consultation) (CBM; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). SANDRA 
GIMENIZ-PASCHOAL (UNESP), Edwiges Ferreira de Mattos Silvares (USP), Katsumasa Hoshino 
(UNESP) 
 
Resumo/Abstract: A pré-consulta pediátrica envolve a pesagem e medida do bebê, geralmente nesta 
seqüência, além de outros procedimentos. Sinais de desconforto são aparentemente evidentes quando 
se faz a medida do tamanho, visto que se restringe os movimentos da cabeça do bebê. Este desconforto 
é caracterizado por vocalização, principalmente choro, e movimentos corporais que dificultam, por sua 
vez, as atividades maternas e do funcionário subseqüentes. O presente trabalho avaliou se a inversão da 
seqüência de medidas (ou seja, realizar primeiro a medida do tamanho e depois a pesagem) pode ser 
menos estressante. O estudo foi realizado com auxílio de 12 funcionários e em um Centro de Saúde da 
Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo – Brasil. Um grupo de 29 díades mãe-bebê foi filmado em 
vídeo, mediante consentimento informado, durante a pré-consulta onde a seqüência foi medir e pesar 
(GMP), enquanto outras 29 díades equivalentes foram filmadas na seqüência pesar e medir (GPM). Os 
bebês, de ambos os sexos, tinham média de 62 semanas de idade e os dois grupos mostraram 
homogeneidade quanto a outras características investigadas. Vinte e um juízes, treinados a avaliarem o 
grau de conforto-desconforto pela vocalização e movimentações de bebês, usando uma escala de 
pontuação (1=muito conforto, 2=conforto, 3=regular, 4=desconforto e 5=muito desconforto), assistiram as 
gravações das pré-consultas e atribuíram sua pontuação para os momentos de despir, medir, pesar e 
vestir. Os julgamentos (utilizando o Método de intervalos subjetivamente iguais) mostraram concordância 
total em 80,6% dos casos (232 avaliações) e a média das discrepâncias não ultrapassou 1,0 ponto. Os 
comportamentos associados ao despir foram julgados como sendo de muito conforto (mediana=1,0), 
enquanto o vestir no final foi avaliado como de conforto (mediana= 2,0) no GMP e GPM. A pesagem no 
GPM foi julgada como sendo regular (mediana=3,0) e evolui para a faixa de desconforto na tomada da 
estatura (mediana =3,5). Os bebês do grupo GMP foram julgados como estando em conforto tanto na 
pesagem como na medida do tamanho (medianas=2,0 em ambos os casos). Embora o bebê apresente 
sinais de maior conforto durante o despir-se em ambiente novo, a seqüência medir-pesar indica ser 
menos estressante às crianças e este fato justifica a realização de novas pesquisas a respeito do tema. 
 
 
 
126. Levantamento Preliminar das Necessidades e Possibilidaes de Atuação do Psicologo no Entorno do 
Campus Uninove: Memorial da América Latina (Preliminary Survey of Necessities and Possibilities of the 
Psychologists Actuation Around Uninove: Memorial da America Latina) (EDC). LUCIANA CAVALCANTE, 
Teresa Pereira, Kátia Silene de Araújo, Maria Aparecida de Moraes, Roberta Kovac (UNINOVE) 
 
Resumo/Abstract: O perfil do psicólogo brasileiro vem sendo estudado há quase três décadas. O 
trabalho pioneiro de Mello, já em 1975, alerta para a direção da atuação profissional da psicologia e 
mostra a discrepância entre quatro grupos de ocupação tradicionais da psicologia: Clínica, Escola, 
Industria e Ensino da Psicologia; em seu trabalho, Mello constata que o psicólogo atua preferencialmente 
na área clínica. Pesquisas ulteriores (CARVALHO, 1982; 1988; GOMIDE, 1988) ratificam os dados do 
trabalho de Mello: a preferência dos profissionais formados pela atuação na área Clínica em detrimento 
de outras áreas. 
 
Botomé (1979) trata da distorção da atuação do psicólogo no Brasil questionando o alheamento social 
destes profissionais. O autor denuncia a elitização da psicologia e sugere que os psicólogos busquem, 
com sua atuação, uma contribuição real na melhoria das condições de vida das pessoas que têm 
necessidades desta melhoria. 
 
Concebendo uma psicologia comprometida socialmente, e partindo da importância apontada pelos 
autores pesquisados, da diversificação e ampliação das áreas de atuação do psicólogo, este estudo visa 
encontrar possibilidades de atuação da psicologia para a comunidade que mora ou trabalha nos 
arredores do Centro Universitário Nove de Julho – Memorial da América Latina. Pretende-se investigar: 
 



que trabalho está sendo realizado por psicólogos para a comunidade do entorno do campus; 
 
quais as possibilidades de atuação que psicólogos podem propor no entorno. 
 
Para tal investigação, fizeram-se contatos com algumas instituições objetivando encontrar psicólogos 
que desenvolvessem algum trabalho sob o olhar da psicologia que não fosse com enfoque clínico ou 
individual.  
 
Os dados foram coletados, por meio de entrevistas, em um Parque, que congrega múltiplas 
Organizações; na Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô; e em um Clube atlético-esportivo, 
os quais situam-se nas proximidades do campus UNINOVE – Memorial da América Latina. 
 
Os resultados apontam para algumas diferentes possibilidades de atuação: no Metrô há cinco 
psicólogos, que trabalham principalmente com as funções de conscientização dos usuários para o 
melhor uso do metrô e suporte psicológico para os funcionários que presenciaram algum tipo de 
acidente; no Parque há, no espaço de convivência para terceira idade uma psicóloga que em seu relato 
diz exercer função administrativa e há o trabalho de psicólogos com equoterapia. No Clube não há 
psicólogos trabalhando. 
 
 
 
127. Acompanhamento Psicológico de uma Criança Durante Tratamento Fisioterápico numa Clínica-
Escola de Fisioterapia (Psychology Accompaniment of a Child During a Physiotherapy Treatment in a 
School Clinic for Physiotherapy). PAULA LINO, Paula Tito (UNIARARAS), Adriana Baptista 
(UNIARARAS/UNIFESP) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo deste trabalho é relatar o acompanhamento, durante as sessões de 
fisioterapia, de uma criança com características de hipersensibilidade e perda de orientação espacial. O 
encaminhamento foi realizado a partir de uma dificuldade da estagiária de fisioterapia em executar os 
exercícios com a criança, pois esta apresentava comportamentos de choro, gritos, movimentos bruscos e 
falta de atenção, não atendendo ao comando verbal da estagiária. Consequentemente foram 
estabelecidas duas prioridades: desenvolver a confiança da criança junto ao estagiário de fisioterapia e a 
aceitação aos exercícios. O trabalho inicial da psicologia, objetivou observar os comportamentos 
problemas da criança durante as sessões de fisioterapia. Estabeleceu-se as atividades que a criança 
deveria executar e por aproximação sucessiva seguida de reforço, chegou-se ao comportamento 
adequado nesta hierarquia de atividades. Conclui-se que estas condutas favoreceram o progresso da 
fisioterapia, ocorrendo modificação na queixa apresentada pelo estagiário de fisioterapia e que a 
intervenção psicológica e fisioterapêutica em conjunto possibilitam resultados positivos para o paciente, 
já que este tem melhoras significativas, como também para os profissionais 
 
 
 
128. A Manipulação do Comportamento de Fumar e a Liberdade de Escolha para o Fumante e o Não 
Fumante (Smoking Behavior Manipulation and the Freedom of Choice for the Smoker and the 
Nonsmoker). Solange L. Machado, Chayane Godoy, Danielle César, Fernanda Mayer, Rosangela 
Brodhage (Universidade Tuiuti do Paraná) 
 
Resumo/Abstract: Nos últimos anos observamos no Brasil ações sem precedentes visando atingir a 
cultura tabagista. O resultado de um estudo anterior com adolescentes mostrou que fumantes e não 
fumantes acreditam que fumar é uma liberdade de escolha. Medidas utilizadas pelo governo com o 
intuito de diminuir o tabagismo no Brasil parece ter mais efeito nos adolescentes não fumantes do que 
nos fumantes. Diante deste panorama, o presente trabalho investiga a percepção da manipulação 
praticada pela indústria tabagista para a indução ao fumo em adultos e estabelecer uma análise 
comparativa com os resultados do estudo anterior com os adolescentes. Para a coleta de dados foi 
utilizado um questionário para fumantes e não fumantes. Entrevistou-se 160 pessoas, fumantes e não 



fumantes, de ambos os sexos, na faixa etária de 20 a 50 anos. São apresentados os resultados parciais 
deste estudo. 
 
 
 
129. Stress em Profissionais da Área de Saúde (Stress in Health Area Professionals) (Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). Christiane Peixoto, Maria Gameleira, Márcia Mello, Vania Powell, 
JULIANA BARROS DE OLIVEIRA (PUC-Campinas) 
 
Resumo/Abstract: 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. Segundo o modelo quadrifásico de Lipp, o stress 
se desenvolve nas seguintes fases: alerta, resistência, quase-exaustão e exaustão. É relevante salientar 
que o diagnóstico precoce é extremamente eficaz no controle do stress, razão pela qual se justificam os 
crescentes estudos sobre o tema. O presente estudo fundamenta-se na relevância das boas condições 
de saúde física e mental do profissional da área de saúde, que tão importante papel desempenha em 
seus cuidados com a saúde do ser humano.  
 
Objetivo: Investigar a presença de stress, a fase do stress e a sintomatologia predominante em 
profissionais da área de saúde. 
 
Método: Participaram da pesquisa 222 profissionais da área de saúde residentes em Maceió e Salvador, 
dos quais 158 eram do sexo feminino e 64, do sexo masculino. Utilizou-se, para o levantamento de 
dados, o Inventário de Sintomas de Stress de Lipp.  
 
Resultados: Observou-se um percentual de 42% dos participantes com stress e 58% da amostra sem 
stress. As mulheres compuseram o maior percentual de pessoas estressadas: 34% dos homens e 45% 
das mulheres apresentaram stress. Entre os participantes com stress, 1% encontrava-se na fase de 
alerta, 88%, na fase de resistência, 9% na fase de quase-exaustão e 2% na fase de exaustão. Quanto à 
predominância de sintomas, encontrou-se 44% de participantes com predominância de sintomas físicos; 
49,4% com predominância de sintomas na esfera psicológica e 6,5% com equivalência de sintomas nas 
dimensões físicas e psicológicas. 
 
Conclusão: Os resultados da pesquisa mostraram um alto índice de profissionais da área de saúde com 
stress e predominância de sintomas psicológicos. Tais resultados justificam especial atenção a esta 
população, quando do planejamento de programas voltados à promoção de saúde, considerada sua 
significativa responsabilidade junto à comunidade a que serve. Ressalte-se, também, que a prevalência 
do stress em mulheres tem sido observada em diversas pesquisas sobre o tema . 
 
 
 
130. Estruturação de um Serviço de Apoio ao Trabalhador Desempregado: Uma Parceria Entre a 
Universidade e a Comunidade Visando o Estudo e a Intervenção bas Condições de Oferecimento de 
Trabalho (The Basis of a Support Service for Unemployed Workers: Cooperative Work Between the 
University and the Community for the Study and Intervention of the Work Conditions Offered). JULIANE 
MARTINS DE OLIVEIRA, Karen Mendes Graner, Andrea Cristina Ponteli (, Maria Elisabeth Salvador 
Caetano (Universidade Metodista de Piracicaba) 
 
Resumo/Abstract: Vivemos numa sociedade na qual parte dos reforçadores é obtida pelo trabalho. Para 
que todos tenham emprego uma possibilidade seria que a sociedade consumisse cada vez mais, outra 
seria a resolução dos problemas a partir de soluções para pequenos grupos (SKINNER, 1978). Na busca 
de alternativas para o desemprego na comunidade do Itapuã, formou-se uma parceria entre a 
Universidade Metodista de Piracicaba e a Paróquia da referida comunidade, e o trabalho foi denominado 
de Serviço de Apoio ao Trabalhador – SAT.  
 



Tal trabalho consiste no estabelecimento de parcerias com as Agências de Emprego que disponibilizam 
as vagas via fax, e-mail, telefone e jornal, visando tornar possível a inserção dos trabalhadores 
cadastrados no SAT, em seus processos seletivos. Para que as possibilidades de inserção se 
concretizem, as estagiárias auxiliam os trabalhadores a compreenderem o mercado de trabalho e a 
prepararem-se para o mesmo; fornecem informações sobre qualificação profissional, elaboração de 
currículo e aparência pessoal; verificam se o trabalhador atende ao perfil de uma das vagas disponíveis 
e o encaminha às agências de emprego. Como subsídios para essas atividades foi realizado um estudo 
sobre o perfil dos desempregados e as exigências atuais do mundo do trabalho. 
 
Outro trabalho realizado consiste em auxiliar o trabalhador a identificar habilidades e competências 
necessárias ao desenvolvimento de novas atividades, informais ou enquanto autônomos, mas que lhe 
possibilitem renda. 
 
De 1998 até abril de 2004 foram realizados 1297 atendimentos (cadastro e orientação). Embora sem 
receber feedback da maioria dos participantes sobre a sua reinserção no mercado, tem-se o registro das 
pessoas que procuraram pelo SAT por saberem desse serviço através de conhecidos que voltaram a 
trabalhar ou que iniciaram uma atividade como autônomo.  
 
Os dados de uma pesquisa realizada com aqueles que forneceram feedback mostraram que os 
participantes sentiram-se mais amparados quando da procura por um emprego ou para iniciar uma 
atividade autônoma, após a participação no SAT. Aqueles que conseguiram uma atividade formal ou 
informal reencontraram seus referenciais, e isto favoreceu sua vida profissional, social e afetiva; o 
trabalho, ao devolver-lhe a condição de trabalhador e de possibilidade de sobrevivência, contribuiu para 
a melhoria na disposição física e psicológica, favorecendo a qualidade da interação com amigos, cônjuge 
ou com outras pessoas que com ele conviviam. Observa-se que medidas que contribuem para a solução 
de problemas, mesmo que para pequenos grupos, de forma direta e indireta contribuem para melhorar a 
qualidade de vida de uma comunidade maior. 
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131. A Importância e a Proposta de um Programa de Treinamento de Habilidades Sociais Destinado às 
Mulheres Que Vivem com HIV/AIDS (The Importance and the Proposal of a Socials Skills Training 
Program for Women Who Live with HIV/AIDS) (EDC). BARBARA BUTYN (UFPR), Giovana Munhoz da 
Rocha (Faculdade Evangélica do Paraná) 
 
Resumo/Abstract: A situação atual da mulher que vive com HIV/AIDS no Brasil é bastante crítica, além 
de ter se tornado uma das maiores vítimas desta epidemia, ao receber o diagnóstico de portadora do 
vírus HIV passa a ter que se defrontar com uma série de situações novas e bastante complexas. O fato 
da AIDS estar atingindo cada vez mais as mulheres deve-se basicamente a três fatores principais: à 
própria história da disseminação do vírus HIV pelo mundo, ao fato de ela ser biologicamente mais 
vulnerável à contaminação e à posição social que possui em nossa cultura. Uma vez que, já existem 
várias ações de prevenção com o intuito de que a mulher não contraia o HIV, este trabalho direciona-se 
à situação daquelas mulheres que já são “soro positivo”. É claro que a prevenção das mulheres frente à 
disseminação da AIDS é essencial, mas que medidas estão sendo tomadas em relação àquelas que já 
são portadoras do HIV? Elas também não merecem atenção e assistência? Diante destes fatores, o 
presente trabalho versa sobre a importância e propõe um Programa de Treinamento de Habilidades 
Sociais destinado exclusivamente a mulheres que foram contaminadas pelo vírus HIV, tanto para 
aquelas que já desenvolveram a doença (AIDS) quanto para as que permanecem assintomáticas. A 
proposta desse Programa é formar um grupo de 8 a 12 mulheres que possuam HIV/AIDS, entre 21 e 55 
anos, com o objetivo de treiná-las a desenvolverem e/ou aperfeiçoarem suas habilidades sociais, afim de 



que possam conquistar uma qualidade de vida melhor. Esta especificidade de um programa exclusivo 
para mulheres, ocorre justamente porque além de elas possuírem comportamentos diferenciados e 
conviverem com situações particulares, que na maioria das vezes acontecem pelo fato de possuírem tal 
doença, elas são biologicamente diferente dos homens, até mesmo no modo de contraírem a AIDS. 
Então, parece adequado que as mulheres possam participar de um Programa realizado especialmente 
para elas, capacitado para atender suas demandas e problemas diferenciados. Para avaliar se o 
Treinamento de Habilidades Sociais surtiu os efeitos esperados, ou seja, se proporcionou uma melhora 
no repertório de habilidades sociais das mulheres participantes, serão utilizados os seguintes 
instrumentos: Folha de Expressões (avaliação qualitativa através de relatos escritos das participantes) e 
Inventário de Habilidades Sociais (avaliação quantitativa de habilidades sociais) Del Prette (2001).  
 
 
 
Palavras-chaves: HIV/AIDS, Habilidades Sociais e Treinamento de Habilidades Sociais.  
 
 
 
132. O Acompanhamento Terapêutico de uma criança de um Abrigo-Escola (The Role of a Ttherapist 
Attendant of a Child from a Children's Shelter) (EAB). CARLOS ALBERTO MURATA (UMESP), Angélica 
Capelari (UMESP/USP) 
 
Resumo/Abstract: No final da década de 60, o “auxiliar psiquiátrico”, tinha por objetivo acompanhar o 
paciente psiquiátrico no seu cotidiano, desde o despertar até a última atividade do dia (respeitando os 
limites da instituição, bem como sua rotina). Na década de 70, os “auxiliares psiquiátricos” perderam o 
apoio institucional, porém continuaram a ser solicitados para trabalhos na residência do paciente. Este 
profissional foi chamado de “amigo qualificado”. Entretanto, esta denominação levava a uma confusão 
quanto à natureza do trabalho e logo foi substituída por “acompanhante terapêutico” (A.T.) que tinha 
como função acompanhar o paciente nas suas atividades diárias, auxiliando-o em suas tarefas e 
servindo como modelo reforçador. O presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência de A.T. com 
uma criança de um Lar Escola. M.F.V. é uma criança de oito anos, é do sexo masculino e reside no Lar 
Escola, que abriga crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, encaminhadas através do Conselho Tutelar 
e da Vara da Infância e Juventude por negligência dos pais e abandono, entre outros motivos. No início 
do trabalho, os comportamentos apresentados por M. eram de agressão às crianças do abrigo bem 
como aos colegas de classe, recusa em freqüentar a escola, perturbação da aula, recusa em brincar 
com as demais crianças do Lar e dificuldades em criar vínculo com as pessoas. Iniciou atendimento 
psicológico em consultório particular, porém recusava-se a ir, apresentando também, episódios de fuga 
do Lar. A psicóloga do abrigo achou pertinente inserir um A.T. do sexo masculino para acompanhá-lo, 
inicialmente, até a escola. No entanto, com a mudança de escola e de período, ele mostrou-se mais 
disposto a ir para escola. Dessa forma, o A.T. passou a acompanhá-lo até a terapia. Depois de quatro 
meses de acompanhamento, a criança não agride seus colegas de classe e nem as crianças do Lar, não 
perturba a aula, aumentou a interação social com as crianças do Lar, não se recusa mais a ir ao 
consultório da psicóloga, começou a copiar o penteado do A.T.e tem cuidado mais da sua própria 
higiene e aparência pessoal, sendo indicadores de maior auto-estima. 
 
Palavras-chave: Acompanhamento Terapêutico, Analise Funcional do Comportamento, Criança 
 
 
 
133. O Treinamento de Habilidades Sociais e a Inserção de Deficientes no Mercado de Trabalho (The 
Social Habilities Training and the Labour Insertion of Handicap People) (EDC). FABIANA PINHEIRO 
RAMOS, Arion Carlos Ribeiro de Oliveira (Centro Universitário Vila Velha/NACES) 
 
Resumo/Abstract: A inserção profissional dos portadores de necessidades especiais integra a pauta de 
assuntos prioritários nas empresas brasileiras face à necessidade de inclusão social dessa população 
nos mais diversos setores, dentre os quais, o trabalho. A exclusão a que estão submetidos muitos 
portadores de deficiências, somada a uma história de vida familiar e social com privação de interações 



apropriadas ao desenvolvimento de auto-conceito e auto-estima adequados, levam, com freqüência, a 
ausência de repertório de habilidades comportamentais necessárias ao gerenciamento da própria vida. 
Defende-se que é preciso treinar estas pessoas para serem assertivas e terem habilidades necessárias 
à atuação no mercado de trabalho, com maior possibilidade de fazer escolhas, decidir, e assumir o 
controle de suas vidas. O treino em habilidades sociais é um recurso bastante utilizado no campo da 
análise comportamental para promoção desse tipo mudança. O presente trabalho relata a experiência de 
realização de Curso denominado “Desenvolvendo habilidades assertivas e empáticas”, na cidade de 
Vitória/ES, com um grupo de pessoas portadoras de necessidades específicas (deficientes visuais, 
auditivos e físicos) com o objetivo de treiná-las para que adquirissem e desenvolvessem repertório de 
habilidades sociais. O curso teve carga horária total de 24 horas, sendo realizado em três encontros 
semanais de duas horas cada, durante quatro semanas. Contou com a participação 19 alunos com 
necessidades específicas, que faziam cursos de Iniciação em Informática e Massagista, promovidos pelo 
Programa Catavento, cuja proposta é desenvolver ações que favoreçam a inclusão social dos portadores 
de deficiências através da qualificação para o trabalho. Catavento é um programa da Companhia 
Siderúrgica de Tubarão (CST) e da Ação Comunitária do Espírito Santo (ACES), em parceria com o 
Serviço Social da Indústria/SESI. No caso do curso em questão, o Centro Universitário Vila Velha/UVV 
também atuou como parceiro, cedendo dois professores de Psicologia, analistas do comportamento, 
para o curso. O programa englobou, além do treino em habilidades assertivas e empáticas, aspectos 
comportamentais em situações de entrevistas de seleção e de trabalho, situações envolvendo a tomada 
de decisões, a iniciativa e a autonomia. A proposta foi desenvolvida sob a forma de exposições, debates 
e simulações. Procedeu-se a análise das condutas, discriminação de formas adequadas e inadequadas 
de se comportar, treino de formas adequadas de interação e avaliação das diferentes condutas adotadas 
pelos alunos em situações simuladas. Conclui-se que a proposta do Treino em Habilidades Sociais 
apresenta-se como um instrumental adequado ao treino de condutas desta população, que tende a se 
beneficiar deste recurso, favorecendo sua inclusão no mercado de trabalho. 
 
 
 
134. Grupo de Treinamento para Manutenção e Organização Doméstica para Pacientes Psiquiátricos 
(Training Group for Domestic Maintenance and Organization for Psychiatric Day-Care Patients) (CSE). 
LIVIA PONTES, Ivânia Brito (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo) 
 
Resumo/Abstract: Introdução: este grupo nasceu a partir da percepção da equipe do Centro de 
Reabilitação e Hospital-Dia (CRHD) do Instituto de Psiquiatria (IPq) do Hospital das Clinicas da 
Faculdade de Medicina de São Paulo (HCFMUSP) sobre o fraco engajamento dos pacientes nas 
atividades rotineiras desenvolvidas em suas casas. A equipe observou a necessidade de se trabalhar 
mais especificamente com os pacientes essas dificuldades, a fim de torná-los membros mais ativos 
dentro de suas famílias. Deste modo, duas aprimorandas do Curso de Aprimoramento em Avaliação 
Psicológica e Neuropsicológica, orientadas por suas supervisoras, desenvolveram esta idéia.  
 
 
 
Objetivos: foram levantados dois objetivos principais: 1) levar os pacientes a refletirem sobre as 
atividades de organização e manutenção de suas residências; 2) salientar a importância do 
desenvolvimento de seu papel de cidadão e membro participante de seu núcleo familiar. 
 
 
 
Hipótese: espera-se que ao final do treinamento cada paciente esteja apto a assumir novas 
responsabilidades na manutenção e organização de seus lares, tornando-se membros mais ativos do 
núcleo familiar.  
 
 
 



Amostra: todos os pacientes que se encontrem em condições mínimas de transmitir suas experiências 
sobre o tema proposto e que consigam refletir sobre o mesmo. No caso do CRHD-HC, todos os 
pacientes foram incluídos, independente de suas patologias, já que foi analisado que todos poderiam se 
beneficiar deste treinamento. Os mais comprometidos poderiam utilizar-se da modelação a partir dos 
menos comprometidos e assim, aumentar seus repertórios comportamentais. Isso inclui 11 pacientes.  
 
 
 
Instrumentos: as diversas despesas pagas em uma casa (contas de água, luz, telefone, IPTU, gás, taxa 
do lixo); lista de supermercado preparada pelos próprios pacientes; uma atividade prática; flip chart ou 
lousa. 
 
 
 
Procedimento: serão utilizados 06 (seis) encontros de grupo, com duração aproximada de uma hora; a 
atividade prática será utilizada para treinamento; as despesas da casa, trazidas pelos pacientes, serão 
utilizadas para se oferecer dados de realidade.  
 
 
 
Resultados preliminares: em função do término do grupo estar previsto para 22 de julho, ainda não há 
resultados consistentes. Foram observadas, porém, atitudes diversas dos pacientes: alguns confundiram 
as atividades necessárias para a organização de uma residência com as atividades de auto-cuidado 
(escovar os dentes, caminhar todas as manhãs, ir ao curso de pintura); outros relataram preguiça nas 
atividades desenvolvidas, afirmando realizá-las eventualmente (por ex. arrumar a cama de vez em 
quando). Entretanto, essas observações evidenciaram a importância do desenvolvimento deste grupo de 
treinamento.  
 
 
 
135. Capacitação de Conselheiros Tutelares: Instruir para Aprimorar (Training Program for Child Welfare 
Counselor: Instructing to Improve) (EDC; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). JOVIANE 
MARCONDELLI, Lúcia Williams (UFSCAR) 
 
Resumo/Abstract: O Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) previu a criação do Conselho Tutelar 
(CT) como órgão encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. A falta 
de capacitação especializada dos profissionais que atuam junto a estes Conselhos é preocupante na 
medida em que pode comprometer o serviço oferecido à comunidade. Apesar da relevância do tema e a 
implementação do Estatuto há mais de uma década, na revisão da literatura brasileira aqui conduzida 
não foram encontradas pesquisas que analisassem as variáveis envolvidas na Capacitação de 
Conselheiros Tutelares. Há informações gerais relacionadas a tal capacitação em diferentes locais do 
país. Já na literatura estrangeira, encontrou-se um número maior de estudos. Tendo em vista a 
necessidade de tal capacitação e a lacuna de pesquisas em relação ao tema, o presente estudo teve 
como objetivo elaborar, implementar e avaliar um programa de Capacitação de Conselheiros Tutelares, 
direcionado ao aprimoramento do repertório de identificação de importantes fatores de risco e proteção 
relevantes para o Desenvolvimento Infantil. Como um dos objetivos específicos destaca-se avaliar 
fatores adicionais que possam ter impacto na atuação profissional. O estudo consistiu de duas fases: 
elaboração e viabilização do curso, e o Curso de Capacitação, com 10 reuniões semanais, semelhantes 
a um workshop. Os instrumentos utilizados foram aplicados ao início e ao termino da intervenção, e em 
Follow-up (transcorridos dois meses). Participaram seis Conselheiros, entre dez, de uma cidade de porte 
médio do interior de São Paulo, sendo quatro mulheres e dois homens, com idades variadas (26 a 43 
anos). A escolaridade variou de Ensino Fundamental Completo a Ensino Superior Completo. As 
experiências profissionais prévias foram diversificadas, com apenas atividades voluntárias em áreas 
afins a função no CT. Tais dados refletem a realidade de muitos processos seletivos que não incluem a 
necessidade de um curso superior ou mesmo formação ou experiência em áreas que poderiam auxiliar 
no exercício de suas funções. Os resultados apontam para um aumento na média de acertos dos 



participantes em todos os instrumentos, indicando a eficácia do curso no sentido de aprimorar o 
repertório de conhecimento deste profissional, bem como apontam alguns aspectos que possam ter 
impacto na atuação profissional do Conselheiro Tutelar. Por fim, o estudo destaca sugestões para 
futuras pesquisas, e o levantando de questões relevantes como: a necessidade ou não da revisão do 
processo seletivo de muitos municípios que não contemplam exigência de maior qualificação ao 
candidato ao cargo. 
 
 
 
136. Utilização de Técnicas Comportamentais em Atendimento Psicológico em Grupo com Mulheres 
Portadoras de Fibromialgia (Utilization of Behavior Techniques in a Group Psychology Service in Women 
with Fibromyalgia). MARIA BEATRIZ TASSONI, Paula Lino, Adriana Said Daher Baptista (UNIARARAS) 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho tem como objetivo apresentar o atendimento em conjunto da 
psicologia com a fisioterapia, a um grupo de 12 mulheres de 30 a 60 anos, portadoras de fibromialgia 
numa clínica-escola de fisioterapia. Trata-se de uma doença crônica com índices altos (5%) na 
população feminina e com grande dificuldade de controle da dor, sua principal queixa. Num primeiro 
momento foi realizado um levantamento dos comportamentos mais freqüentes dessas mulheres, sendo 
utilizado como coleta de dados a técnica de Registro de Comportamentos. Pode-se notar que todas 
apresentavam comportamentos que estavam associados com a dificuldade de comunicação intrafamiliar, 
falta de conhecimento do diagnóstico e prognóstico e repertório limitado para as atividades do cotidiano, 
gerando sintomas de ansiedade. Conseqüentemente estes comportamentos desencadeavam ou 
mantinham a dor. A partir desta análise foram propostas outras técnicas comportamentais como o Treino 
de Assertividade, o Ensaio Comportamental e o Relaxamento proposto por Jacobinson, para auxiliar as 
participantes a enfrentarem melhor suas condições, e as mudanças de comportamentos inadequados. 
Apesar de a fibromialgia não ter cura, a intervenção psicológica e fisioterapêutica em conjunto, 
possibilitam resultados positivos no tratamento. Entre eles a redução de ansiedade, melhora no 
relacionamento intrafamiliar, melhor compreensão e aceitação do diagnóstico e aumento de repertório 
assertivo, proporcionando assim, uma melhor qualidade de vida ás portadoras. 
 
 
 
Palavras-chave: Fibromialgia, Psicologia, Fisioterapia, Técnicas Comportamentais 
 
 
 
137. Variáveis Associadas à Prática Infracional em Adolescentes (Variables Associated with Criminal 
Behavior in Youth) (EDC; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ALEX EDUARDO GALLO, 
Lúcia Cavalcanti de Albuquerque Williams (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: Este estudo faz parte de um programa de pesquisa mais amplo, visando o 
desenvolvimento de repertórios socialmente adequados, que possam diminuir a reincidência de 
adolescentes em atos infracionais. O estudo caracterizou a clientela atendidas nas medidas sócio-
educativas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida de uma cidade do interior de 
São Paulo. Foram analisados 123 prontuários de atendimento, em um delineamento de survey, relativos 
ao ano de 2002. As informações contidas nos prontuários foram tabuladas e analisadas: 87,8% dos 
adolescentes era do sexo masculino e 12,2% do sexo feminino; a idade média foi de 15,95 anos; 75,6% 
estava cumprindo a medida de Liberdade Assistida (LA) e 24,4% Prestação de Serviços à Comunidade 
(PSC); 82,95% estava cumprindo a medida pela primeira vez (primário); furto foi a infração mais comum 
(36,62%), seguido por roubo (15,44%) e tráfico de drogas (8,96%); 60,17% não frequentava a escola, 
sendo que desses, 43,24% saiu por desinteresse; 61,81% dos participantes tinha o primeiro grau (5a a 
8a séries), seguido por 27,63% com escolaridade até a 4a série; 14,62% fazia algum curso 
profissionalizante, sendo o curso de computação o mais comum. Os dados obtidos até o presente 
parecem sugerir que: a) as infrações não são muito severas, o que está condizente com o tipo de 
medida aplicada; b) os jovens são de baixa renda; c) abandonaram os estudos por não conseguirem 
acompanhar as aulas; d) têm baixa escolaridade; e) há uma grande predominância de adolescentes do 



sexo masculino; f) metade da amostra é usuária de drogas, sendo que a maconha é a mais comum; g) 
pais têm pouca escolaridade e exercem funções laborativas pouco remuneradas. 
 
 
 
138. Que Controle? Uma Análise das Agências Controladoras Envolvidas em Discussões e Intervenções 
Sociais de Analistas do Comportamento (What Kind of Control? An Analysis of the Controlling Agencies 
Involved in Discussions and Social Interventions Made by Behavior Analysts) (TPC; Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). MARTINA RILLO OTERO (PUC/SP/Universidade São Francisco) 
 
Resumo/Abstract: As contribuições que a Análise do Comportamento pode oferecer para entendimento e 
elaboração de práticas sociais estão relacionadas com a compreensão teórica da abordagem em relação 
a esses processos e o desenvolvimento de alternativas metodológicas para lidar com tal investigação. 
Desde cedo Skinner discute variáveis que controlam o comportamento do indivíduo que estão 
relacionadas com o grupo social com o qual vive. 
 
Em Ciência e Comportamento Humano, Skinner (1953/1994) introduz a noção de “agências 
controladoras” e apresenta um exemplo de elaboração de conceitos para entender os fenômenos sociais 
a partir de parâmetros compatíveis com a Análise do Comportamento. Este trabalho teve como objetivo 
fazer uma análise, a partir do conceito de Skinner (1953/ 1994) das agências controladoras envolvidas 
em discussões e intervenções sociais de analistas do comportamento.  
 
A análise envolveu a leitura de artigos de intervenções sociais no JABA (Journal of Applied Behavior 
Analysis) e no conjunto de periódicos BFSAJ (Behaviorists for Social Action Journal), BASA (Behavior 
Analysis and Social Action) e BSI (Behavior and Social Issues) desde o lançamento dos periódicos até 
2001. As agências controladoras consideradas foram as propostas por Skinner: Governo e Lei, Religião, 
Psicoterapia, controle econômico e Educação. Ainda foi considerada uma nova agência: a Ciência. 
 
Os resultados indicaram que o JABA e o conjunto BFSAJ, BASA e BSI diferem em relação às agências 
envolvidas nas suas análises ou intervenções. O JABA publica majoritariamente estudos que mantém 
relação com a agência educacional (67,34% dos artigos analisados), que são intervenções que buscam 
instalar repertórios relevantes para viver em sociedade, a partir de alguma situação preparada para esse 
fim. O conjunto de periódicos, por sua vez, publica, majoritariamente, artigos relativos às agências de 
controle “Ciência” (33,98%) e “Governo e Lei” (32,04%). Mais do que atuar no âmbito do controle da 
agência “governamental” os artigos a analisam. 
 
Finalmente 10,05% dos estudos publicados no JABA e 33,98% dos estudos publicados no conjunto 
BFSAJ, BASA e BSI foram identificados com uma agência sugerida por este trabalho, a “Ciência”. Essa 
agência foi considerada tomando-se como critério que uma agência controladora se constitui como uma 
parte do grupo especialmente organizada, que elabora mecanismos de controle do comportamento dos 
indivíduos e de que a ciência se caracteriza como uma agência que controla o comportamento dos 
indivíduos a partir de determinadas regras, buscando a produção de conhecimento científico. 
 
 
 
139. Quem Mora na Rua? A História de Vida da População de Rua MARINA FORVILLE (Who Lives on 
the Street? The History of Life from Homeless People on MARINA FORVILLE) (Baseado em Dados/Data-
Based Presentation). Marina Forville, Juliana Piovezan, Gisely Lima, Priscila Siqueira, Cloves Amorim, 
Renate Vicente (PUC-PR) 
 
Resumo/Abstract: Os moradores de rua representam atualmente uma parcela expressiva da população 
brasileira. Muito embora seja um problema um tanto quanto óbvio, imerso dentre as inúmeras mazelas 
sociais que se abatem nos grandes centros urbanos brasileiros, a população de rua resta um pouco 
esquecida pelos setores pensantes da sociedade. Existe uma idéia pré-estabelecida de que o problema 
da população de rua é puramente social e com meros reflexos psicológicos. Existe uma falsa idéia de 
que o problema da população de rua será resolvido apenas quando do declínio sensível de certos 



problemas sociais, tais como o desemprego, a falta de moradia e a violência doméstica. Entretanto o que 
se constata é que o acompanhamento psicológico de cada morador de rua faria com que o problema 
fosse minimizado. Nota-se que cada morador de rua possui uma história de vida que o levou a tais 
conseqüências, estas necessitam serem verificadas, compreendidas, por que só assim poderão ter seus 
problemas sanados. Importante neste processo é saber diferenciar o por que de cada pessoa estar na 
rua e o que a mantém nela. 
 
 
 
Segundo Vieira (1992, p.92-95) a população de rua pode ser diferenciada em “ficar na rua”, que é uma 
situação circunstancial, essas pessoas encaram a rua como perigosa e buscam rapidamente uma saída; 
“estar na rua” é recente e expressa a situação daqueles que adotam a rua como local de pernoite e já 
não a consideram tão ameaçadora; “ser da rua” é permanente, a rua ganha cada vez mais importância, é 
o espaço de relações pessoais, de trabalho, de obtenção de recursos. 
 
 
 
Com o objetivo de identificar qualitativamente quais as principais características inerentes à população 
de rua, este projeto foi elaborado. Para tal, foram entrevistados cinco indivíduos entre 22 e 65 anos, 
albergados temporariamente na FAS (Fundação de Assistência Social – Resgate Social) no centro da 
cidade de Curitiba-Pr. Foi realizado com cada sujeito primeiramente o Mini Exame do Estado Mental 
(BERTOLUCCI, 1994), que é um instrumento de rastreio do comprometimento cognitivo. 
 
 
 
Posteriormente foi realizada uma entrevista aberta com questões direcionadas à sua história de vida, 
permitindo assim o reconhecimento de alguns comportamentos demonstrados durante as entrevistas 
bem como analisar os fatos citados pelos entrevistados, já que a história de vida para CHIZOTTI (2001,, 
p.95-96) é um instrumento de pesquisa que permite captar o relato dos entrevistados sobre suas 
experiências através do tempo e reconstruir os acontecimentos vivenciados, relacionando-os com o foco 
de estudo.  
 
 
 
Como resultados, pode-se constatar com o Mini Exame do Estado Mental que os sujeitos entrevistados 
tinham uma boa capacidade cognitiva, no que diz respeito aos aspectos de linguagem, orientação 
temporal e espacial, memória imediata e de evocação, cálculo e atenção, totalizando escores entre 20 e 
30 pontos. No que diz respeito aos aspectos das suas histórias de vida, pode-se detectar grande 
presença de alcoolismo e drogadição. A droga e/ou álcool para estas pessoas abandonadas servem 
para superar a necessidades de saciação, de sobrevivência, de colo, de aconchego, de abraço e de 
atenção Assim como uma forte manifestação de mecanismos de defesa, que segundo BLEGER (1989, 
p. 132-142) afirma como sendo uma forma de desviarem da realidade vigente descreve os sintomas 
como formações defensivas frente a odeias e afetos insuportáveis e dolorosos.  
 
 
 
Foi observada a presença da projeção, racionalização e principalmente a negação. Outros aspectos 
observados foram a fragilidade emocional ligada à vínculos principalmente familiares, baixa motivação, 
que de acordo com a pirâmide de Maslow existem cinco níveis de necessidades: fisiológicas, de 
segurança, sociais, do eu e de auto realização. 
 
Os moradores de rua apresentam um déficit em aparentemente todos os níveis devido as suas precárias 
condições de sobrevivência. E ainda sentimento de menos valia perante a sociedade e poucas 
perspectivas para o futuro.  
 
 



 
O presente projeto foi relevante para uma visão mais ampla da realidade vivida pela população de rua e 
ainda perceber o quanto essa população é carente dos serviços dos psicólogos. 
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140. Problemas de Comportamento nos Adolescentes Atendidos em um Serviço de Saúde: A Percepção 
dos Pais (Behavior Problems in Teenagers Treated in Health Service: Parents´ Perception) (Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). GRAZIELA SAPIENZA, Teresa Schoen-Ferreira, Maria Aznar-Farias 
(Universidade Federal de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: A adolescência é a etapa do desenvolvimento em que as doenças orgânicas são 
menos freqüentes. Entretanto, queixas sobre relacionamento social e outros problemas de 
comportamento (agressividade, delinqüência, uso de drogas, impulsividade, falta de concentração, etc.) 
são comuns para essa faixa etária. Este trabalho procurou mostrar a freqüência desses problemas entre 
os adolescentes que procuram um serviço de saúde devido algum problema de saúde de acordo com a 
visão dos pais ou responsáveis. Participantes: Participaram desta amostra 32 adolescentes, de ambos 
os sexos, de 11 a 18 anos de idade, atendidos entre 2001 e 2003 pelo Centro de Atendimento e Apoio 
ao Adolescentes - CAAA da Universidade Federal de São Paulo - Unifesp/EPM e cujos pais ou 
responsáveis responderam o CBCL em sala de espera. Método: Os dados foram obtidos através do 
Child Behavior Checklist - CBCL, um inventário utilizado pelo CAAA como protocolo para rastrear 
competência social (1a. parte) e problemas de comportamento (2a. parte) e que deve ser respondido 
pelos pais ou outro adulto responsável pelo adolescente. Para este trabalho foi utilizada apenas a 
segunda parte do inventário, dividida em comportamentos internalizantes e externalizantes. Resultados: 
Para a análise dos dados foram utilizadas as médias aritméticas dos T escores de cada subdivisão dos 
problemas de comportamento internalizantes e externalizantes, ou seja, isolamento, queixas somáticas e 
ansiedade/depressão, e delinqüência e agressividade, respectivamente. As médias encontradas foram: 
62 de isolamento, 58 de queixas somáticas, 62 de ansiedade/depressão, 72 de agressividade e 59 de 
delinqüência. Nota-se que agressividade e ansiedade/depressão estão entre as maiores queixas dos 
pais e as queixas somáticas foram as menos apareceram. Conclusão: Os resultados mostraram que 
apesar do CAAA ser parte de um serviço de saúde e, portanto, os adolescentes chegarem devido aos 
problemas orgânicos, na verdade esses problemas são secundários aos problemas considerados como 
"psicológicos", isto é, talvez as queixas orgânicas sejam desencadeadas por questões relacionadas aos 
problemas de comportamento. Portanto, existe a necessidade de maior atenção dos profissionais de 
saúde quanto a esses problemas. 
 
 
 
141. Desenvolvimento Cognitivo de Crianças Contaminadas por Chumbo: Resultados Preliminares 
(Children´s Cognitive Development Contaminated by Lead: Preliminary Results) (Baseado em 



Dados/Data-Based Presentation). CRISTIANE OLIVEIRA ALVES, Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues, 
Maria Alice Ferraz Troijo, Patrícia Kusumi, Telma Maria Ribeiro (Universidade Estadual Paulista - Bauru) 
 
Resumo/Abstract: Para a Organização Mundial de Saúde, valores superiores a 10&#956;g/dl de chumbo 
no sangue são considerados como danosos para a saúde física e mental de crianças abaixo de 12 anos 
de idade. Danos mentais podem ser observados a partir de comprometimentos cognitivos e de atenção 
que incidem na aprendizagem. O Inventário Portage Operacionalizado (IPO) tem sido utilizado para 
avaliar o desenvolvimento nas áreas de cognição, desenvolvimento motor, linguagem, autocuidado e 
socialização, de crianças de zero a seis anos de idade, possibilitando a detecção de defasagem no 
desenvolvimento infantil. O objetivo deste estudo foi identificar se há diferenças no desempenho 
cognitivo de crianças, considerando a sua idade cronológica. Participaram deste estudo 120 crianças 
com nível de chumbo no sangue superior a 10&#956;g/dl (de 10,10 a 90,00&#956;g/dl), de ambos os 
sexos, com idade variando de sete a 73 meses. Os sujeitos foram divididos em grupos por idade: Grupo 
1, até dois anos; Grupo 2, de dois a três anos; Grupo 3, de três a quatro anos; Grupo 4, de quatro a 
cinco anos e Grupo 5, de cinco a seis anos. Considerando os resultados obtidos, observou-se que 
no Grupo 1, 56% das crianças; no Grupo 2, 41% das crianças; no Grupo 3, 59% das crianças; no Grupo 
4, 78% das crianças e, no Grupo 5, 88% das crianças estavam abaixo do esperado para a sua idade 
cronológica. Estes dados mostram que à medida que as crianças crescem, mais seu desempenho se 
distancia do esperado para sua idade cronológica. Somente na idade de 2 a 3 anos o desempenho do 
grupo dividiu-se entre abaixo e dentro do esperado para a idade. Todavia, esta tendência se confirmou 
quando se analisou a diferença média presente no desempenho de cada grupo. Tais diferenças refletiam 
a relação entre o desempenho esperado e o desempenho obtido para cada sujeito dentro da sua faixa 
etária. Todos os grupos apresentaram desempenho médio abaixo do esperado para a idade cronológica, 
sendo que o Grupo 1 apresentou –2,18; o Grupo 2,–4,17, o Grupo 3, –9,18; o Grupo 4, –17,00 e, o 
Grupo 5, –27,16. O resultados obtidos parecem indicar que, para esta população contaminada por 
chumbo, quanto maior a idade, maior o efeito da contaminação. Porém, considerando que outras 
variáveis como pobreza, falta de escola, estão presentes para esta população, há que se conduzir 
estudos com grupos-controle para confirmar ou não se os resultados obtidos se devem à contaminação 
por chumbo. 
 
 
 
142. Efeito do Nível de Chumbo no Desenvolvimento Cognitivo de Crianças Contaminadas (Lead-Level 
Effects in the Cognitive Development of Contaminated Children) (Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). CRISTIANE OLIVEIRA ALVES, Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues, Verônica 
Aparecida Pereira Figueiredo, Patrícia Kusumi, Telma Maria Ribeiro (Universidade Estadual Paulista - 
Bauru) 
 
Resumo/Abstract: O Inventário Portage Operacionalizado (IPO) tem sido utilizado para avaliar o 
desenvolvimento de crianças de zero a seis anos de idade nas áreas de cognição, desenvolvimento 
motor, linguagem, autocuidado e socialização, possibilitando, assim, a detecção de defasagem geral ou 
em áreas especificas do desenvolvimento infantil. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu como 
aceitável para crianças, a concentração de chumbo em valores inferiores a 10&#956;g/dl de sangue. Isto 
se dá uma vez que a absorção do chumbo pelo organismo da criança é mais rápido e os efeitos mais 
nefastos. Níveis de contaminação por chumbo acima deste valor podem resultar em prejuízos cognitivos 
que podem ser irreversíveis. O objetivo deste estudo foi relacionar o nível de chumbo das crianças 
(meninos/meninas) com o seu desempenho cognitivo, avaliado pelo Inventário Portage 
Operacionalizado. Participaram deste estudo 123 crianças com nível de chumbo no sangue superior a 
10&#956;g/dl, de ambos os sexos, com idade variando de sete a 73 meses. Para comparar os efeitos do 
chumbo estabeleceu-se um ranking das crianças por nível de chumbo, do mais alto para o mais baixo. 
Identificou-se, então, dois grupos de crianças. No Grupo 1 estavam as 30 crianças com nível mais alto 
de chumbo e no Grupo 2, as crianças com nível mais baixo de chumbo. Em ambos os grupos, as idades 
variaram de 10 a 71 meses, com 13 meninas e 17 meninos em cada um deles. Tomando como base o 
desempenho deles na área de Cognição, do Inventário Portage Operacionalizado, encontrou-se a 
diferença, para mais ou para menos, para cada um, a partir do número de pontos esperados para sua 
idade. Os resultados obtidos mostraram que para o Grupo 1, com nível mais alto, a diferença entre o 



esperado e o obtido foi de –0,63 pontos enquanto que, para as crianças com nível mais baixo foi de +9 
pontos. No Grupo 1, 60% dos sujeitos apresentaram desempenho abaixo do esperado para sua idade, 
enquanto que no Grupo 2, 37% apresentaram esta condição. Comparando o desempenho de meninos e 
meninas de cada um dos grupos, observamos que no Grupo 1, com nível mais alto de chumbo, as 
meninas apresentaram uma diferença média de –1 ponto e os meninos de 0,03 pontos, enquanto que no 
Grupo 2, as meninas apresentaram uma diferença média de quatro pontos e os meninos de cinco 
pontos. Os resultados parecem indicar o efeito do chumbo sobre o desempenho cognitivo das crianças 
avaliadas, principalmente das meninas. 
 
 
 
143. Cognição e Processos de Memória Operacional: Desempenho de Sujeitos com Queixa de 
Aprendizagem Escolar (Cognition and Processes of Operational Memory: Performance of Citizens with 
Complaints Pertaining to School Learning) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). MARIANA 
LEBOREIRO, Liene Rossi, Maria de Lourdes Tabaquim, Sylvia Ciasca (Universidade Estadual de 
Campinas) 
 
Resumo/Abstract: A memória operacional refere-se ao equipamento temporário da informação enquanto 
requerida, necessária para o desempenho de diversas tarefas cognitivas. Este estudo teve por objetivo 
estabelecer relações entre desempenho cognitivo global e capacidade funcional da memória operacional 
de crianças com queixa de baixo rendimento escolar. Participaram da pesquisa 27 sujeitos, na faixa 
etária de 7 a 15 anos de idade, ambos os sexos, nível sócio-econômico-cultural médio-baixo, 
freqüentando escolas públicas de ensino entre Pré-escola e 8ª série. Baseando-se em avaliação 
neuropsicológica, estes sujeitos foram separados em dois grupos: um relativo a distúrbio de 
aprendizagem e outro a dificuldade de aprendizagem. Os instrumentos empregados foram o sub-teste 
Números da Escala Weschler de Inteligência para crianças e os sub-testes Memória Visual e Auditiva da 
Bateria Luria-Nebraska. Os resultados demonstraram capacidade cognitiva preservada, memória visual 
para símbolos pictográficos (desempenho, em média, de 90,83% para o grupo de sujeitos com 
dificuldades de aprendizagem e 83,33% para o de distúrbio) e memória auditiva em nível operatório-
lógico para palavras simples (desempenho, em média, de 75% para o grupo de sujeitos com distúrbio e 
de 80% para o grupo com dificuldades) compatível com a idade e escolaridade em ambos os grupos. Os 
processos de memória auditiva para símbolos numéricos mostraram-se alterados para a maioria das 
crianças de ambos os grupos, em níveis operatório-lógico a curto prazo, variando percentualmente entre 
26,32% e 84,21%(com média de 53,42%) no grupo com dificuldades de aprendizagem e entre 15,79% e 
84,21% (com média de 47,37%) no grupo com distúrbio. O estudo demonstrou a relação entre a queixa 
de baixo aproveitamento escolar com índices inferiores do recurso da memória operacional das crianças, 
condição esta importante para o desempenho acadêmico satisfatório. Constatou-se também que a 
capacidade mental preservada não foi suficiente para garantir o emprego de estratégias necessárias, 
tanto para o armazenamento, quanto para a utilização dos processos de recuperação da informação. 
 
 
 
144. Comparando Habilidades Sociais da Criança Cega e com Visão: Um Estudo de Caso com Gêmeos 
Idênticos (Comparing Social Skills of Blind and Clairvoyant Child: A Case Study with Identical Twins) 
(CSE; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). CAROLINA SEVERINO LOPES, Almir Del Prette 
 
Resumo/Abstract: O repertório de habilidades sociais de crianças cegas e videntes pode ser diferente, 
considerando que a criança cega percebe o mundo de forma diferente, não utilizando o sentido da visão, 
que representa um dos principais meios pelos quais recebemos informações do meio ambiente.  
 
A ausência do sentido da visão impede que crianças cegas utilizem recursos comumente utilizados pelas 
crianças videntes no aprendizado de inúmeras habilidades e comportamentos sociais. Tais recursos são 
principalmente: a) a modelação, que inclui a imitação (cópia através da observação); b) o feedback 
interpessoal de caráter gestual e; c) a complementaridade entre as ações dos interlocutores. Essa 
constatação indica que a criança cega precisa de uma metodologia diferenciada para a aprendizagem 
das várias habilidades cognitivas, motoras e, igualmente, de habilidades sociais. 



 
O presente estudo tem como referencial a área do Treinamento de Habilidades Sociais (THS), sendo seu 
objetivo geral comparar cinco classes de habilidades sociais de duas irmãs, gêmeas idênticas, uma cega 
e a outra vidente: de comunicação, de assertividade, empáticas, de civilidade e de fazer amizades. 
 
A amostra deste trabalho incluiu duas crianças do sexo feminino, com idade de 10 anos, uma cega (CNV 
- criança não vidente) e outra vidente (CV - criança vidente). A coleta de dados foi realizada na casa das 
participantes utilizando-se um roteiro de entrevista semi-estruturado com a principal cuidadora e através 
de filmagens de situações estruturadas com as crianças, que criaram demandas para emissão das 
classes de habilidades sociais. As respostas da cuidadora referente às questões do roteiro de entrevista 
foram transcritas procedendo-se, então, uma análise de conteúdo por tema. As filmagens foram 
transcritas de acordo com a seqüência das situações estruturadas e criou-se um protocolo de filmagem. 
 
Resultados parciais mostraram que as duas crianças apresentaram mais facilidade para emitir 
habilidades sociais referente às classes comunicativas, de empatia e de fazer amizades. As duas 
apresentaram maior dificuldade com relação à assertividade e habilidades de civilidade. A criança cega 
apresentou maiores dificuldades com os componentes não verbais das habilidades sociais de forma 
geral que a irmã vidente. Além disso, CNV apresentou maior freqüência de comportamentos 
infantilizados para a faixa etária que possui (“fazer birra”, “emburrar”, fala infantilizada). Contudo, os 
dados ainda estão em processo de análise. 
 
 
 
Palavras-Chave: habilidades sociais, gêmeas idênticas, cegueira 
 
 
 
145. Estudo Correlacional Entre Desempenhos Acadêmico e Intelectual e Nível de Chumbo em Crianças 
Contaminadas (Correlational Study Between Academic and Intellectual Performances and Lead Level in 
Contaminated Children) (DDA; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). PATRÍCIA KUSUMI, Olga 
Maria Piazentin Rolim Rodrigues, Tânia Gracy Martins do Valle, Cristiane Oliveira Alves (Universidade 
Estadual Paulista - Bauru), Vera Lúcia Messias Fialho Capellini (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: De acordo com a literatura atual, a intoxicação por chumbo pode causar diversos 
efeitos adversos à saúde humana. A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera aceitável a 
concentração de chumbo no sangue inferior a 10 mg/dl. Em Bauru-SP, uma fábrica de baterias foi 
interditada em razão da poluição ambiental, após a constatação de presença de chumbo no solo e no ar 
da região. O objetivo desse estudo foi avaliar o desempenho intelectual e rendimento acadêmico de 
crianças contaminadas por chumbo atendidas pelo Centro de Psicologia Aplicada (CPA) da Faculdade 
de Ciências, Unesp-Bauru e verificar possíveis correlações entre o nível de chumbo e os desempenhos 
acadêmico e intelectual. Participaram deste estudo 41 crianças, das quais 17 eram do sexo feminino e 
24 do sexo masculino, com idade entre seis a treze anos e índice de chumbo entre 10,30 a 39 mg/dl, 
matriculadas em escolas públicas do ensino fundamental. Utilizou-se dois instrumentos psicométricos, o 
Teste de Desempenho Escolar (TDE) e a Escala de Inteligência Wechsler para Crianças - adaptação 
brasileira da 3ª edição (WISC-III). O TDE avalia o rendimento acadêmico e o WISC-III avalia o 
desempenho intelectual. A análise dos dados do TDE mostrou que 61% dos participantes apresentaram 
desempenho abaixo do esperado, 27% apresentaram desempenho de acordo com o esperado e 12% 
apresentaram desempenho acima do esperado para a série que freqüentavam. No WISC-III, 68% dos 
participantes tiveram desempenho abaixo do esperado para sua idade e 32% de acordo com o 
esperado. Comparando o desempenho nos instrumentos e o nível de chumbo, observou-se, no TDE, 
que quanto maior o nível de chumbo no sangue, maior a porcentagem de sujeitos que apresentaram 
desempenho abaixo do esperado (75%). No desempenho intelectual, avaliado pelo WISC-III, está 
relação não foi encontrada. Os resultados obtidos parecem indicar que somente no desempenho escolar 
há correlação entre o nível de chumbo e o desempenho para os participantes desta amostra. A amostra 
estudada não permite afirmar que os resultados, mesmo os do desempenho escolar, se devem aos 
efeitos do chumbo. Como forma de confirmar, ou não, tais resultados antes de atribuí-los exclusivamente 



à contaminação por chumbo, deve-se conduzir estudos com grupos de controle. Estudos de seguimento 
visando acompanhar o desempenho escolar e desempenho intelectual das crianças contaminadas, 
inexistentes no Brasil, são necessários, principalmente com esta população, pois esta variável pode 
estar minimizando ou acentuando estes efeitos. 
 
 
 
146. Controle de Enurese em Crianças: Efeitos do Reforçamento Positivo (Enuresis Control in Children: 
Effects of Positive Reinforcement) (EDC). JOSIANE FERNANDES, Ana Claudia Almeida-Verdu 
(Universidade Estadual Paulista - Bauru) 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho teve como objetivo caracterizar o comportamento enurético de 
uma criança e introduzir procedimentos que permitissem a sua alteração. Trata-se de um menino (Ivo – 
nome fictício) de quatro anos, com atrasos no desenvolvimento, aluno de uma creche e que apresentava 
episódios enuréticos durante o dia. No contexto domiciliar Ivo utilizava fraldas e recebia tratamento 
especial em função de suas necessidades, não sendo feitas muitas exigências em relação a 
desempenhos de auto cuidado. As entrevistas com a mãe adotiva permitiram a autorização do trabalho 
com Ivo no ambiente escolar. A linha de base, realizada por observação direta da rotina diária da criança 
na creche demonstrou que Ivo apresentava, em média, cinco episódios enuréticos no período das 
07:00 às 17:00 horas. Identificou-se que, na creche, Ivo não manifestava necessidade de ir ao toalete, 
não queixava-se por estar molhado, não interrompia atividade para ir ao toalete, apresentava 
comportamento birra quando alguém o fazia, e necessitava de ajuda física total para dirigir-se até o vaso 
sanitário, despir-se e urinar. Na intervenção, os seguintes procedimentos foram utilizados: 
acompanhamento da criança ao toalete a cada 30 minutos; instigação física com sobreposição de 
instrução para urinar; permissão para levar o material lúdico (o que não tornava desempenhos 
compatíveis com ir ao toalete concorrentes menos reforçadores); apresentação de reforçadores positivos 
como elogios, carinho e verbalizações que indicavam o voltar a brincar como conseqüência para 
comportamentos compatíveis com o ir ao toalete e urinar; elogios para a mãe adotiva quando esta vinha 
buscá-lo (oferecendo modelos de interação positiva); orientação à mãe para levá-lo ao toalete em casa. 
Os resultados demonstram que nas duas primeiras semanas de intervenção a média diária de episódios 
enuréticos foi reduzida pela metade. Nesse momento a instigação física foi retirada sendo mantidas as 
instruções e reforços positivos para comportamentos compatíveis com o ir ao toalete. Nas duas semanas 
posteriores, a média diária foi reduzida a um episódio, sendo que ocorriam durante o sono. Nesse 
momento, o controle da ingestão de líquidos e o treino da cama seca foram determinantes para que as 
ocorrências ficassem mais espaçadas e, por vezes, reduzidas a zero. Ivo passou a ir ao toalete sozinho, 
raramente necessita de acompanhamento e os comportamentos de birra cessaram. A mãe relata que Ivo 
passou a utilizar o toalete em casa. Os resultados demonstram a efetividade da programação das 
condições de ensino e do reforçamento positivo no controle da enurese. 
 
 
 
Palavras-chave: enurese, reforçamento positivo, programação de ensino. 
 
 
 
147. Avaliação da Cognição e Linguagem em Criança com Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor 
(Evaluation of the Cognition and Language in a Child with a Delay in Neuropsicomotor Development) 
(Baseado em Dados/Data-Based Presentation). LIENE ROSSI, Mariana Leboreiro, Mariana San Jorge, 
Maria de Lourdes Tabaquim (Universidade do Sagrado Coração) 
 
Resumo/Abstract: A Síndrome de Rubinstein Taybi (SRT) caracteriza-se como patologia de herança 
autossômica dominante descrita, inicialmente, em 1963 pelos autores que deram o nome à síndrome. A 
incidência é de 1/125 mil casos no mundo, em ambos os sexos. Caracteriza-se principalmente por 
polegares e hálux largos e grandes, anomalias faciais (dentre elas: fendas palpebrais oblíquas, 
hipoplasia do maxilar superior, nariz aquilino, implantação baixa de orelhas e/ou malformadas) e retardo 
mental. Apresenta também atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, dificuldades na fala e 



linguagem, assim como na capacidade cognitiva. Este estudo investigou os efeitos da aplicação do 
Inventário Portage Operacionalizado envolvendo áreas de Linguagem e Cognição. O instrumento baseia-
se num inventário comportamental, elaborado a partir da análise das contingências de reforçamento na 
interação com a criança. O sujeito é uma criança de 8 anos e 9 meses de idade, sexo masculino, 
diagnosticado com SRT, freqüentando a educação especial, com idade mental defasada 
moderadamente para a idade cronológica. Os resultados evidenciaram que a criança encontra-se na 
faixa de desenvolvimento de cinco a seis anos. Obteve 9 % de acertos dentre 22 itens na área de 
Cognição e na área de Linguagem os acertos corresponderam a 38% dos 14 itens apresentados. Os 
resultados permitiram reconhecer comportamentos defasados nas áreas investigadas e identificar 
elementos básicos necessários para a elaboração de procedimentos interventivos com a criança. 
 
 
 
148. Apoio Familiar durante a Terapia Infantil (Family Support During Child Therapy) (EDC; Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). MICHEL BARROS, Eliana Xavier (UNAERP) 
 
Foi realizado o atendimento de uma criança na abordagem cognitiva-comportamental como parte do 
atendimento oferecido a comunidade na graduação do Curso de Psicologia . Foi sujeito deste estudo um 
garoto do sexo masculino com 5 anos de idade, cursando o pré em uma escola de período integral. A 
família trouxe como queixa principal algumas dificuldades com relação a sua conduta, descrevendo-o 
como um garoto muito “elétrico”, agitado que está sempre correndo para fazer as coisas, e atualmente 
estava começando a ficar agressivo. Com toda esta agitação a sua coordenação motora apresentava-
se alterada no seu dia a dia, o que acarretava sucessivos problemas no ambiente doméstico e escolar. 
Como parte das queixas também foi observado pela família, uma necessidade de atenção para as 
atividades de vida diária, solicitando a mãe para tarefas que ele já era capaz de realizá-las sozinho. 
 
Foram realizadas 12 sessões de atendimento envolvendo a criança , os pais e a escola, para avaliação e 
intervenção. Diante dos resultados da avaliação foi possível perceber que a criança não apresentava 
déficit cognitivo nem psicomotor que justificasse esta alteração comportamental. Com relação aos dados 
levantados com os pais, foi possível identificar a dinâmica da família como sendo uma das causas do 
problema da criança, pois o casal trabalhava em período integral fora de casa, tinha outra filha de 2 
anos, e residiam em um local pouco espaçoso para lazer. Sendo assim, a vida da família era bem 
agitada, e a criança acabava tendo pouca oportunidade de “gastar energia” sem restrições, pois na 
escola o espaço que ele dispunha, também era restrito e com muita intervenção das educadoras, onde a 
criança passava praticamente todo o seu dia. No atendimento com a criança foram usadas algumas 
técnicas comportamentais na tentativa de diminuir a sua agressividade como também de ampliar a 
percepção de si mesmo e do outro. Com os pais , foram fornecidas algumas orientações e 
esclarecimentos com relação a problemática apresentada, bem como sugestões para uma interação com 
a criança mais qualitativa, diante do conhecimento das necessidades dele naquele período do 
desenvolvimento. Com a escola, foram fornecidas orientações para que o professor percebesse as suas 
mudanças. Houve uma melhora significativa no comportamento da criança ao longo do atendimento, o 
que refletiu em casa, na escola e também no atendimento.  
 
 
 
149. Inventário Portage Operacionalizado: Proposta de Intervenção com Gêmeas Idênticas Prematuras 
(Inventory Portage Operationality: Proposal of Intervention in Premature Identical Twin) (Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). MARIANA LEBOREIRO, Liene Rossi, Mariana San Jorge, Dionísia 
Lamônica (Universidade de São Paulo - Bauru) 
 
Resumo/Abstract: Sabe-se que durante a gestação gemelar, cuidados maiores devem ser desprendidos 
e o acompanhamento pré-natal torna-se imprescindível. Uma das maiores intercorrências deste período 
está voltada a prematuridade dos nascimentos, que pode originar problemas dos mais variados, inclusive 
atrasos no desenvolvimento. Estudos denotam que a intervenção precoce para crianças de risco é 
essencial. Diante do exposto, o presente estudo objetivou avaliar gêmeas monozigóticas (idênticas) 
prematuras por meio do Inventário Portage Operacionalizado (Williams e Aiello, 2001) e a partir dos 



resultados, propor procedimentos de intervenção. Participaram desta proposta duas meninas, idênticas, 
nascidas prematuramente de 30 semanas de gestação, com 1 ano e 1 mês de idade (no início do 
processo avaliativo) e mãe. Uma das crianças (caso 1), sofreu intercorrências durante o período 
neonatal, apresentando atraso no desenvolvimento neuropsicomotor evidente e hidrocefalia; já o caso 2, 
não esteve exposta a intercorrências neste mesmo período. Foram realizadas entrevistas com a mãe, a 
fim de melhor caracterizar as habilidades das participantes. A avaliação das áreas de desenvolvimento 
aconteceu em 8 encontros semanais, não consecutivos, com duração de aproximadamente 1 hora e 
meia cada uma das sessões, na Clínica de Fonoaudiologia, da Universidade de São Paulo (USP-Bauru). 
Os resultados encontrados no caso 1 evidenciaram atrasos significativos em todas as áreas (estimulação 
infantil, desenvolvimento motor, linguagem, socialização, autocuidados e cognição), enquanto que o 
mesmo não foi observado nos resultados encontrados no caso 2, que se mostraram dentro dos padrões 
estipulados para a normalidade (exceto no comportamento de linguagem). Neste momento, as 
prioridades foram elencadas com a mãe, buscando organizar procedimentos para estimulação das 
crianças. Orientações visando a conscientização quanto ao desenvolvimento das crianças nas áreas 
analisadas e formas de como estimular estes aspectos, objetivando o desenvolvimento global, também 
foram realizadas. Após os meses de intervenção, foi observado melhora no desenvolvimento das 
crianças. A mãe foi capaz de utilizar as informações recebidas e sistematizar o treino diário de 
habilidades e referiu que as orientações e as estratégias ensinadas foram benéficas e estruturaram as 
atividades diárias com as filhas. 
 
 
 
150. Síndrome Klippel – Trenaunay – Weber: Avaliação Interdisciplinar (Klippel - Trenaunay - Weber 
Syndrome: Interdisciplinary Evaluation) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). LIENE ROSSI, 
Mariana Leboreiro, Maria Valeriana Moura-Ribeiro, Cíntia Salgado, Maria de Lourdes Tabaquim, Sylvia 
Ciasca (UNICAMP) 
 
Resumo/Abstract: A Síndrome Klippel – Trenaunay – Weber é uma patologia rara descrita inicialmente 
por Klippel e Trenaunay (1900) e Parkers Weber (1907). Caracteriza-se principalmente por hipertrofia 
assimétrica dos membros, hemangiomas, síndrome vascular, além de manifestações menos freqüentes 
como: oligofrenia, convulsões, hipertrofia facial assimétrica, micro/macrocefalia, malformações dos olhos, 
dos órgãos internos. O objetivo do presente estudo foi estabelecer a relação das condições sindrômicas 
com a queixa de baixo rendimento escolar, por meio de avaliação interdisciplinar. Participou deste 
estudo uma criança do sexo masculino, 10 anos de idade, freqüentando a 4ª série do Ensino 
Fundamental, diagnosticada com a Síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber. A criança foi encaminhada 
ao Ambulatório de Neuro-Dificuldades de Aprendizagem/FCM-UNICAMP para avaliação 
neuropsicológica e fonoaudiológica. Os instrumentos utilizados foram: Escala Weschler de Inteligência 
para crianças-WISC III, Teste Gestáltico Visomotor Bender, Bateria Luria – Nebraska, Desenho da Figura 
Humana de Goodenough, Colúmbia, Exame Neuropsicomotor, Avaliação Rápida das Funções 
Cognitivas (ARFC), Prova de Consciência Fonológica (PCF), Prova de Nomeação Automatizada Rápida 
(RAN), Redação Temática, Avaliação Fonológica da criança (AFC), Nível de Leitura, Prova de Leitura 
Oral e Escrita Sob Ditado. Os resultados demonstraram capacidade cognitiva rebaixada (QIV: 85, QIE: 
76, QIT: 79), desenvolvimento grafo-percepto-motor inferior ao esperado para a idade e escolaridade 
(médio para 6 anos), com sinais sugestivos de alteração cerebral, dificuldades na abstração de 
conceitos, na seqüência lógico-temporal, em julgamento e tomada de decisões, em percepção, análise e 
síntese, na coordenação viso-motora, em memória operacional e utilização de símbolos numéricos, 
rapidez percepto-motora, nível de leitura alfabético, restrição lexical na escrita, dificuldade em acesso ao 
léxico e alterações em atividades que envolvam provas silábicas e fonêmicas. Os aspectos grafo-
motores, importantes na execução da escrita, mostraram-se preservados com eficiência em tarefas de 
cópia. A fala e a linguagem expressiva demonstraram desempenhos satisfatórios com eficiência em 
tarefas relacionadas a instruções verbais de até três comandos. O estudo demonstrou que o baixo 
rendimento escolar encontra-se relacionado com as disfunções de áreas relativas às habilidades 
numéricas e escrita expontânea, onde a construção de conteúdos lingüísticos cognitivos, decorrentes da 
síndrome, mostraram-se comprometidos, corroborando com dados da literatura. A importância deste 
trabalho confirma a necessidade da atuação da equipe interdisciplinar no diagnóstico de síndromes raras 
para adequada intervenção. 



 
 
 
151. Estudos Preliminares: Uma Proposta de Análise de um Instrumento de Avaliação de 
Desenvolvimento de Bebês (Preliminary Studies: A Proposal of Analyses of a Baby Development 
Evaluation Instrument). DORA TAQUES, Olga Rodrigues, Angélica Lemos, Iara Mastine, Camila 
Gonzáles (Universidade Estadual Paulista) 
 
Resumo/Abstract: O monitoramento do desenvolvimento de bebês no primeiro ano de vida é feito 
através do Inventário Portage Operacionalizado (IPO), em um projeto de extensão e também de 
pesquisa, realizado no Centro de Psicologia Aplicada – Unesp – Bauru, em parceria com a Maternidade 
Santa Isabel, da cidade de Bauru. Neste projeto os bebês são avaliados mensalmente, utilizando-se 
brinquedos infantis como chocalho, bicho de borracha, móbile, black-black e outros. Além disso, os 
cuidadores são orientados a estimularem seus bebês, pretendendo otimizar o desenvolvimento dos 
mesmos. Até os primeiros quatro meses de vida os bebês são avaliados com o Protocolo de Estimulação 
Infantil, do IPO, cujo protocolo contém 45 comportamentos. O presente trabalho pretende analisar o 
repertório comportamental de bebês nos primeiros quatro meses de vida, a partir deste protocolo. 
Participaram deste estudo 44 bebês, sendo 20 meninos e 24 meninas, avaliados em data próxima do 
aniversário de mês. A proposta inicial do instrumento sugere que a cada mês todos os comportamentos 
sejam avaliados. Os resultados obtidos da aplicação dos 45 comportamentos sugeridos pelo Protocolo 
de Estimulação Infantil no primeiro mês de vida apontam que 80% ou mais dos meninos apresentaram 
12 dos comportamentos avaliados e 80% ou mais das meninas apresentaram sete, sendo que, destes, 
cinco comportamentos estavam presentes apenas no repertório dos meninos. As avaliações do segundo 
mês de vida mostram que 80% ou mais dos meninos apresentaram 19 dos comportamentos avaliados e 
80% ou mais das meninas apresentaram 21. Verificou-se também, que na aplicação dos 
comportamentos no terceiro ano de vida, 80% ou mais dos meninos apresentaram 24 dos 
comportamentos e 80% ou mais das meninas apresentaram 29 comportamentos. No que se refere às 
avaliações no quarto mês de vida, observou-se que 80%o ou mais dos meninos apresentaram 31 
comportamentos e 80% ou mais das meninas apresentaram 32 comportamentos. Os dados obtidos 
nestes quatro meses de avaliação mostraram que o desempenho dos meninos é diferente do das 
meninas, tanto na quantidade de comportamentos como na especificidade deles, principalmente nos dois 
primeiros meses. Esta constatação sugere que o Protocolo de Estimulação Infantil, do Inventário Portage 
Operacionalizado, deveria ser padronizado mês a mês e, especificando comportamento a serem 
avaliados para cada um dos sexos, visando uma avaliação mais objetiva e condizente com o 
desenvolvimento do sujeito avaliado, bem como facilitando a elaboração de procedimentos de treino, que 
são dificultados quando o número de comportamentos avaliados é muito grande. 
 
 
 
152. Fortalecimento e Generalização de Comportamentos Sociais de Crianças com Deficiência Auditiva 
(Strengthening and Generalization of Social Behaviors in Hearing Impaired Children) (EAB; Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). Yvanna Gadelha (UniCeub), LAÉRCIA VASCONCELOS (Universidade 
de Brasília) 
 
Resumo/Abstract: O conceito de generalização tem sido amplamente utilizado tanto na pesquisa básica 
quanto na aplicada e sua importância é clara também no contexto de atuação do profissional psicólogo. 
Entretanto, a diversidade de utilização do conceito, com significados diferentes, dificulta a compreensão 
do fenômeno e indica a necessidade de maiores investimentos nos campos conceitual e empírico. Este 
estudo apresenta a variação conceitual desde a década de 30, uma revisão dos procedimentos utilizados 
no estudo da generalização com animais e humanos e uma análise de estudos sobre comportamentos 
sociais, uma área que se beneficia do estudo sobre a generalização de estímulos. Buscou-se investigar 
os efeitos de diferentes níveis de similaridade, parâmetro freqüentemente utilizado na descrição da 
generalização de estímulos, sobre a freqüência de comportamentos sociais fortalecidos e generalizados 
de oito crianças com deficiência auditiva. Os participantes foram expostos a um de dois procedimentos 
de treino: o treino de comportamentos sociais associado à manipulação de variáveis que podem facilitar 
a ocorrência de generalização pós-treino dos comportamentos alvo (TCSG) e o treino de 



comportamentos sociais (TCS). A similaridade foi definida a partir de três aspectos: espaço físico, tarefas 
e composição dos pares. No TCSG, a similaridade com o contexto escolar foi favorecida: (1) pelo uso de 
uma sala freqüentemente visitada pelas quatro crianças expostas a esse procedimento; (2) pelo uso das 
tarefas de colorir e brincar, semelhantes às realizadas em sala de aula e no recreio e (3) pela 
composição de um par de crianças que freqüentavam a mesma turma. No TCS, a similaridade com o 
contexto escolar foi diminuída: (1) pela utilização de uma sala pouco familiar às crianças; (2) pelo uso de 
tarefas incomuns na rotina escolar, cozinhar e montar quebra-cabeça e (3) pela presença de um par de 
crianças que não compartilhavam a mesma turma na escola. Ambos os procedimentos envolveram 
instruções, reforçamento social e feedback verbal que especificava os comportamentos sociais 
funcionais. Os comportamentos alvo foram selecionados a partir da observação direta em sala de aula e 
no recreio das crianças com dificuldades de interação social indicadas pela direção, coordenação e 
professores da escola. Dois testes de generalização foram realizados: (1) no ambiente experimental, em 
condição de extinção, com a variação da distância da experimentadora em relação às crianças e (2) no 
ambiente natural, em sala de aula e no recreio. Os efeitos sobre o desempenho dos participantes nos 
ambientes experimental e natural foram semelhantes para os dois procedimentos. Ambos foram efetivos 
em aumentar a freqüência dos comportamentos sociais funcionais e diminuir a freqüência dos 
comportamentos sociais disfuncionais de todas as crianças em todos os ambientes. Esse resultado pode 
ser explicado pela similaridade funcional entre os procedimentos e o contexto natural. As tarefas 
selecionadas, o uso de pares e de reforçamento social, associado à seleção de comportamentos alvo 
com significância social no contexto natural dos participantes, podem ter contribuído para a ocorrência 
de generalização de comportamentos sociais funcionais observada em ambos os procedimentos de 
treino. 
 
 
 
Palavras-chave: generalização de estímulos; similaridade física; similaridade funcional; comportamento 
social; reforço social 
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153. Estudo Sobre a Diferença de Gênero na Definição da Beleza Corporal (A Study of Gender 
Difference in the Definition of Physical Beauty). CAMILA BROERING, Cláudia Picanço, Mauro Vieira 
(Universidade Federal de Santa Catarina) 
 
Resumo/Abstract: O presente estudo investigou a diferença de gênero com relação à definição de 
beleza, relatada por profissionais solteiros, com terceiro grau completo. Participaram da pesquisa 30 
sujeitos, sendo 15 homens e 15 mulheres com idades variando entre 24 e 30 anos, de nível sócio-
econômico médio alto. Os dois grupos responderam a um questionário sobre imagem e beleza corporal. 
A análise de conteúdo reforçou a atuação dos condicionantes psicobiológicos universais, seja na 
apreciação estética relativa ao corpo, seja no estabelecimento de critérios de atratividade, já que 
expressam respostas adaptativas selecionadas para favorecer a seleção de parceiros. Para os homens, 
a beleza está relacionada com características que demonstram atratividade sexual e jovialidade. No 
entanto, as mulheres relacionam a beleza a características tais como maturidade e inteligência, o que 
leva a inferir que busquem parceiros que sejam bons pais e que poderão sustentar a sua família. 
 
 
 
154. Efeitos da Administração de Benzodiazepínicos Sobre o Comportamento de Não-Colaboração de 
Crianças em Tratamento Odontológico (Benzodiazepinics Administration Effects on Concurrent Child 
Behavior During Dental Handling) (BPH; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). CAMILA 



FONSECA (UnB), Rosana Possobon, Antônio Bento Moraes (FOP/UNICAMP), Ana Rachel Silva, 
Áderson Costa, Jr. (UnB) 
 
Resumo/Abstract: A psicologia aplicada à odontologia constitui um conjunto de conhecimentos teóricos e 
técnicos da psicologia da saúde aplicados à avaliação, controle e modificação de comportamentos de 
indivíduos em tratamento odontológico. Um dos objetivos é a promoção e manutenção de estratégias 
eficientes de enfrentamento de situações de tratamento bucal. A psicologia aplicada à odontologia, por 
refletir uma filosofia de atenção integral à saúde, vem despertando interesse crescente de diversos 
profissionais de saúde. Todavia, ainda se observam inúmeras questões com especificidade e 
conhecimento inconclusivos, tais como o manejo comportamental de crianças com baixo grau de 
colaboração ao tratamento. Alguns estudos apontam a eficiência da intervenção medicamentosa, por 
meio de benzodiazepínicos, enquanto outros trabalhos enfatizam os efeitos potencialmente benéficos da 
utilização de tecnologia comportamental e cognitiva. Outros, ainda, apostam na combinação das duas 
opções anteriores. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi analisar a influência da administração de 
diazepam (5 mg/kg) em crianças, com história de não-colaboração a tratamento odontológico. 
Participaram 10 crianças (sendo 6 meninos), com idade entre 3 e 4 anos. Cada participante foi 
observado ao longo de seis sessões consecutivas de atendimento, sendo que nas duas primeiras eram 
executados apenas procedimentos preventivos e, a partir da terceira sessão, eram executados 
procedimentos odontológicos curativos. As crianças foram divididas em 2 grupos: o primeiro recebeu 
diazepam-placebo-diazepam-placebo da terceira à sexta sessão, e o segundo grupo, recebeu placebo-
diazepam-placebo-daizepam. O registro dos comportamentos das crianças foi realizado por amostragem 
de tempo e a partir de fitas de vídeo que registravam a filmagem integral das sessões, divididas em 
rotinas odontológicas específicas. As categorias de comportamentos consideradas para registro foram 
baseadas em uma versão modificada da Escala OSDB (Observational Scale of Distress Behavior) 
desenvolvida a partir dos dados obtidos. Em sessões placebo, não foi observado, para qualquer criança, 
uma freqüência maior de comportamentos concorrentes, em relação aos comportamentos não-
concorrentes. A categoria de comportamento mais freqüente foi “chorar” para todas as crianças. 
Observou-se maior freqüência de comportamentos concorrentes na terceira sessão, para a maioria dos 
participantes. Diferenças no grau de colaboração entre as crianças não constituíram um padrão intra ou 
intersujeitos. Os resultados reforçam a importância do manejo comportamental de variáveis psicossociais 
que interferem no atendimento odontológico, já que apenas a intervenção farmacológica não foi 
suficiente para explicar a variabilidade de não-colaboração entre as sessões. Aponta-se a necessidade 
de estudos futuros que analisem, mais detalhadamente, influências ambientais e psicológicas na 
aquisição e manutenção de comportamentos de não-colaboração de crianças em atendimento 
odontológico. 
 
 
 
155. Processamento de Informação e Resposta Emocional de Medo na Discriminação de Informações 
de Ameaça e Segurança (Information Processing and Emotional Answer of Fear in the Discrimination of 
Information of Threat and Safety) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). SIMONE APARECIDA 
DOS SANTOS, Renata Ferrarez Fernandes Lopes, Aline Henriques Reis, Eduardo de Freitas Bernardes, 
Maria Aparecida da Silva Moreira (Universidade Federal de Uberlandia) 
 
Resumo/Abstract: Este trabalho objetivou avaliar as respostas de medo de uma população infantil não 
clínica frente a diferentes contextos de scripts (histórias). Foram apresentados oito scripts para 54 
sujeitos (idades entre 6 e 11 anos), selecionados de duas escolas uma da rede particular e outra 
municipal. Quatro condições experimentais (contextos) foram manipuladas: desempenho social frente 
aos pares, desempenho acadêmico, dano físico e desamparo , sendo que cada contexto constava de 
dois scripts – um com informação de ameaça e outro de segurança. Após a apresentação (auditiva e 
visual) de cada script, foi solicitado à criança que preenchesse uma escala likert de cinco pontos 
referente à intensidade de medo que poderia sentir numa situação como a descrita. Os dados obtidos 
foram submetidos à Prova de Independência, testada através do cálculo do X² (Qui Quadrado). A partir 
dos cálculos foi possível verificar que a resposta de medo está relacionada ao tipo de contexto (X² cal = 
126,57; X²tab = 14,1; p > 0,05). Isto significa que a resposta de medo pode depender do tipo de contexto. 
A relação do tipo de script (ameaça ou segurança) com a resposta de medo também foi analisada. Os 



cálculos não revelaram relação entre a discriminação do tipo de script para o contexto de desempenho 
social frente aos pares e a resposta de medo (X² cal = 3,82; X²tab = 3,84; p > 0,05). Entretanto, para os 
outros contextos foram encontradas diferenças no tocante ao tipo de scripts para a resposta de medo. 
Em outras palavras, na situação de desempenho frente aos pares, os sujeitos referiram medo tanto para 
o script com ameaça, quanto para o script sem ameaça. Não obstante, para os outros contextos os 
sujeitos apresentaram uma melhor discriminação entre os scripts, sendo que para aqueles que 
apresentaram informação ameaçadora, a resposta de medo foi mais freqüente do que para os scripts 
com informação de segurança. Estes dados parecem sustentar o modelo do processamento de 
informação emocionais, segundo o qual o indivíduo (adulto ou criança) interpretará uma situação com 
base em predisposições determinadas biologicamente e dados de experiências passadas. Será de 
acordo com este arsenal que ocorrerá a seleção das estratégias de reação: respostas comportamentais, 
emocionais e cognitivas. A ocorrência de vieses neste processamento, por vezes, pode resultar no que 
chamamos de Raciocínio Emocional, onde o indivíduo interpreta uma situação a partir de suas respostas 
emocionais, inferindo perigo onde não há, resultando assim num quadro de ansiedade/medo. 
 
 
 
156. Sintomas Mais Frequentes numa Amostra de Aposentados que Continuam Trabalhando (More 
Frequent Symptoms in a Sample from Retired People that Continue Working) (CBM; Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). FLÁVIA SANTOS, Vivian Pacola, Letícia Henya, Sabrina Gallo, Ana 
Paula Justo, Marilda Emmanuel Novaes Lipp (Laboratório de Estudos Psicofisiológicos do Stress) 
 
Resumo/Abstract: O stress é uma reação que pode ser causada por qualquer fator que gere um 
desequilíbrio no organismo, confundindo, amedrontando ou emocionando a pessoa. Os sintomas 
desencadeados podem ocorrer no campo psicológico, físico ou em ambos. Alguns destes são fáceis de 
serem identificados e outros são sutis, o que dificulta o diagnóstico do stress. Muitos estudos sobre a 
terceira idade vem sendo realizados em especial sobre a continuidade do trabalho em aposentados, 
principalmente porque embora a expectativa de vida venha aumentando , as condições salariais e de 
qualidade de vida não tem acompanhado este desenvolvimento.Esta situação pode estar 
proporcionando o aparecimento de sintomas de stress. O presente estudo teve por objetivo verificar os 
sintomas mais freqüentes em uma amostra de aposentados que continuam com algum tipo de trabalho. 
Foram avaliadas 10 pessoas, sendo 4 mulheres e 6 homens com a faixa etária entre 52 e 77 anos, da 
Associação dos Aposentados e Pensionistas de Mogi- Mirim. Para o levantamento dos sintomas foi 
utilizado o Inventário de Sintomas de Stress de Lipp (ISSL).Somente 4 dos entrevistados tiveram o 
diagnóstico de stress, embora todos possuíssem alguns sintomas, isso não foi o suficiente para atingir o 
critério para diagnóstico do stress. Constatou-se que os sintomas mais freqüentes foram: presença de 
pesadelos (50% dos participantes); mãos / Pés frios (40%); boca seca (40%); tensão muscular (40%); 
problemas com a memória (40%); dificuldades sexuais (40%); insônia (30%); vontade súbita de iniciar 
novos projetos (30%), mal estar generalizado sem causa específica (30%); aparecimento de problemas 
dermatológicos (30%); perda do senso de humor (30%); angústia/ ansiedade diária (30%); excesso de 
gases (30%); diminuição da libido (30%) e pensar constantemente em um só assunto(30%). Pode-se 
concluir que embora os entrevistados tivessem alguns sintomas, esses não atingiram o nível requerido 
para o diagnostico do stress, levando a se considerar que continuar a trabalhar após a aposentadoria 
necessariamente não acarreta um nível de stress excessivo, porem consideração deve ser dada ao fato 
da amostra ter sido muito pequena e que o trabalho exercido pelos idosos avaliados ocorria dentro da 
associação de aposentados, o que talvez apresente algumas características positivas para os 
participantes na forma de idealismo, ajuda à classe etc. que poderiam estar atenuando o nível de stress 
do trabalho exercido. 
 
 
 
Palavras chave: stress,aposentados,sintomas. 
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157. A Atividade Física como Concorrente de Indicadores de Depressão e Fonte de Reforçamento Social 
(Physical Activity as a Competitor of Depression Indicators and Source of Social Reinforcement) (CSE; 
Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ISABELA PARENTE, Ricardo Jacó, Juliene Azevedo, 
Adriana Giavoni (Laboratório de Estudos em Educação Física e Saúde da Universidade Católica de 
Brasília) 
 
Resumo/Abstract: INTRODUÇÃO: A depressão, segundo a Análise do Comportamento, não é descrita 
em termos de síndrome ou doença, mas sim entendida como escassez de reforçadores. O indivíduo que 
sofre de depressão, sofre, na verdade, de falta de reforçadores (Ferster, 1973). A teoria do Desamparo 
Aprendido de Seligman (1977) acrescenta que em determinadas situações o indivíduo pode aprender 
que seu ambiente não é mais o mesmo e que não há mais disposição de reforçadores. Dessa forma, ele 
deixa de emitir comportamentos e, consequentemente, obter reforçamento e assim surgem indicadores 
de depressão. O envelhecimento impõe algumas alterações no ambiente do indivíduo, como 
aposentadoria, perda de familiares, perda do status social, saída dos filhos de casa e ainda 
aparecimento de algumas doenças e limitações (Cavalcanti, 1995; Vitola & Argimon, 2002) que indicam 
ao idoso a indisponibilidade de reforçadores. Essas novas contingências exigem do idoso a aquisição de 
um novo repertório comportamental, para adaptar-se às novas exigências ambientais e obter delas 
reforçamento. A atividade física tem se mostrado eficaz na manutenção da saúde do idoso, pois melhora 
as capacidades funcional e morfológica e atua com fonte de reforçadores sociais, pois disponibiliza ao 
idoso um espaço de compartilhamento de experiências, interação com pessoas da mesma idade, 
geração de sentimentos de pertencimento e valorização social (Gorinchteyn, 1999; Cunha, 2002 e Cheik, 
2003). MÉTODO: Participaram da pesquisa 287 idosos de ambos os sexos, com idade média igual a 
66,71 anos (DP = 4,63 anos), sendo 94,42% do sexo feminino. A amostra avaliada faz parte de uma 
população que integra o programa de atividade física orientada promovido pelo Laboratório de Estudos 
em Educação Física e Saúde – LEEFS, da Universidade Católica de Brasília. Para verificação dos 
indicadores de depressão foi utilizado o Inventário Beck de Depressão. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Do total de sujeitos participantes da pesquisa, 59,9% não apresentaram quaisquer indicativos de 
depressão; 25,8% apresentaram um nível leve de depressão; 9,8% um nível moderado e 4,5% um nível 
grave. Os dados sugerem que a alta freqüência de idosos sem quaisquer indicadores de depressão 
pode-se dever à prática de atividade física, pois esta melhora o estado de saúde dos mesmos tanto 
física quanto psicologicamente e atua como fonte de reforçamento social. CONCLUSÃO: A inserção do 
idoso na prática regular de exercício físico pode atuar como concorrente de indicadores de depressão, 
pois além de promover uma melhora no estado de saúde do idoso, pode ser um ambiente fornecedor de 
reforçadores diversos. 
 
 
 
158. Estudo do Idoso em Mogi das Cruzes: Formação de Leitores (The Elderly at Mogi das Cruzes: 
Formation of Readers) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). GERALDINA PORTO WITTER, 
Sueli Pinheiro dos Passos (Unibersidade de Mogi das Cruzes) 
 
Resumo/Abstract: O progresso em várias ciências contribuiu para aumentar substancialmente a 
longevidade, e consequentemente a porcentagem de idosos na população, a projeção para 2020 de 
pessoas acima de 60 anos de idade é de 15%. Muitos são os aspectos que estão a merecer a atenção 
de pesquisadores. Dentre eles aparecem a própria qualidade de vida, as atitudes, a história de vida de 
um modo geral ou aspectos específicos, como por exemplo, sua história de paternidade, sua história 
como políticos ou como leitores. É importante verificar que vivências tiveram os idosos de hoje na sua 
constituição como leitores. Foram participantes dois grupos de pessoas com no mínimo 70 anos de 
idade e morando há mais de 20 anos na cidade. Cada grupo foi composto por 10 homens e 10 mulheres 
sendo um considerado como de pessoas de destaque na sociedade local (G-A) e o outro sem esta 
posição (G-B). Foi utilizado um roteiro de entrevista em que o participante foi solicitado a contar sua 
história como leitor, de sua memória mais antiga até o presente. Vale lembrar que se trata de 
instrumento já utilizado em pesquisas anteriores ao qual foram acrescidas algumas questões mais 
específicas. Nos dois grupos as lembranças mais antigas estão associadas a livros de literatura, sendo 
aprendido na escola havendo prazer na leitura ao longo de suas vidas. Influíram na sua formação como 



leitores principalmente os professores, pais e os autores. Verificou-se que seus pais leram para eles 
quando pequenos (&#61539;2o = 1,60, &#61539;²c=5,99, n.g.l.=2, n.sig.=0,05, não havendo diferença 
estatística entre os grupos. Enquanto pais leram para seus filhos e netos (&#61539;2o = 2,60, 
&#61539;²c = 2,60; n.sig = 0,05 e n.g.l. = 2). Nos dois grupos acham que influenciaram os seus filhos na 
leitura (&#61539;2o = 5,80, &#61539;²c = 5,99) (&#61539;2o = 1,00 &#61539;²c = 3,84; n.sig = 0,05 e 
n.g.l. = 2). Há grande influência da família com relação a formação de leitores. Todos valorizam a leitura, 
mas ela tem uma formação e utilização mais consistente no GA. 
 
 
 
1 Parte do Projeto “Estudo do Idoso em Mogi das Cruzes”, Financiado pela Fapesp (Proc. 03/11.788-6) 
 
2 Bolsista de PIBIC/CNPq 
 
 
 
159. Estudo do Idoso em Mogi das Cruzes: Saúde e Religião (The Elderly at Mogi das Cruzes: Health 
and Spirituality) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Adriana Ferreira Miranda, VERA SOCCI 
(Universidade de Mogi das Cruzes) 
 
Resumo/Abstract: Religiosidade desperta cada vez mais interesse entre os estudiosos, das várias 
ciências. O ser humano, especialmente o adulto idoso geralmente busca na religião conforto, “força 
interior” e fé para enfrentar a longevidade e suas conseqüentes perdas. O objetivo foi caracterizar a 
religiosidade de idosos e suas relações com a saúde, enfocando as possíveis diferenças de gênero e 
posição social. Os participantes compuseram dois grupos de idosos de ambos os gêneros, com no 
mínimo 70 anos de idade e há 20 anos residindo na cidade de Mogi das Cruzes, sendo um grupo 
considerado como de destaque na sociedade local (GA) e outro grupo considerado como de idosos sem 
destaque (GB). O instrumento utilizado foi um roteiro de entrevista semi-estruturada, contendo questões 
acerca da sua própria saúde, religião que foi educado, bem como aspectos sobre sua religiosidade atual: 
se atuante ou não em algum tipo de instituição religiosa, motivos que o levam a oração, importância que 
sua religião tem e teve em sua vida, entre outros. Na análise comparativa percebeu-se que tanto GA 
quanto GB mantiveram na velhice a religião em que foram educados, sendo, 70% e 60% 
respectivamente. Não existe correlação entre os grupos quanto ao tipo de religião (ro=0,50, rc=0,81). No 
que diz respeito a oração, em GA 100% reza sistematicamente, em GB o índice é de 95%. Em GA 
verificou-se que 75% atua freqüentemente em alguma instituição religiosa e em GB essa participação é 
de 90%. Desses freqüentadores, em GA 55% participam de atividades religiosas, além dos cultos 
realizados e em GB a atuação é de 60%. Quanto a saúde, em GA 65% relatou problemas, sendo 
&#967;2o = 9,0 e em GB 85%, sendo &#967;2o = 49,0. A intensidade da religiosidade dos participantes 
tende a aumentar nos grupos (r o =0,89 e rc=0,81). Pôde-se concluir que a religiosidade, bem como a 
ação religiosa, ocupa papel importante na vida dos idosos independentemente dos grupos. Mesmo tendo 
apresentado níveis significantes de problemas de saúde, observou-se também que em ambos os grupos 
a maioria dos participantes relatou ter uma perspectiva boa (alguns até ótima) de sua própria saúde.  
 
 
 
(1) Parte do Projeto "Estudo do idoso em Mogi das Cruzes", financiado pela FAPESP (Proc. 03/11788-6). 
 
(2) Aluna bolsita de PIBIC/CNPq. 
 
(3) Docente do Curso de Psicologia (UMC) 
 
 
 
160. Estudo do Idosos em Mogi das Cruzes: Lazer (The Elderly at Mogi das Cruzes: Leisure) (Baseado 
em Dados/Data-Based Presentation). Maria Amélia da Silva, MARCELO DE ALMEIDA BURITI 
(Universidade de Mogi das Cruzes) 



 
Resumo/Abstract: O lazer pode ser entendido como uma ocupação não obrigatória de livre escolha do 
indivíduo. As pessoas idosas via de regra estão aposentadas e lhes sobra tempo para usufruir de lazer. 
Objetivou-se verificar o conceito, a apreciação e freqüência de lazer, em idosos. Foram participantes da 
pesquisa dois grupos com 20 participantes cada, de ambos os sexos, com (GA) e sem destaque (GB) na 
sociedade, idade mínima de 70 anos e residindo na cidade há mais de 20 anos. Utilizou-se um 
questionário com perguntas relacionadas a freqüência de atividades de lazer, principais atividades 
durante o tempo livre, e ainda, as principais dificuldades para sua realização. A coleta dos dados ocorreu 
em dia e hora marcados pelos próprios sujeitos da pesquisa. Os resultados mostram que, o GA tende a 
ter uma freqüência diária de atividades de lazer, com o Xo = 87,50, e para o GB esta freqüência é mais 
aleatória, Xo = 15,00 (Xc= 9,49 e n.sig= 0,05 e n.g.l= 4). Quanto às principais atividades de lazer, 
observou-se que para 18,59% dos sujeitos do GA, a melhor opção são passeios diversos com Xo= 21,10 
e Xc=14,07, já para o GB a principal atividade é a leitura com 18,18% das respostas sendo Xo= 14,18 e 
Xc= 12,59. A falta de companhia é um dos itens mais citados pelo GA como principal dificuldade para a 
realização do lazer sendo o Xo= 37,55 e Xc= 12,59, já para o GB a questão financeira é a maior causa 
do não lazer com Xo= 35,36 e Xc= 12,59. Conclui-se que ambos os grupos percebem a importância do 
lazer e esta prática está presente em suas vidas, porém com atividades diferenciadas. As dificuldades 
para se ter um bom lazer também diferem, o que já era esperado. O lazer é uma atividade livre, que traz 
prazer e influi na satisfação e qualidade de vida dos idosos. Merece a atenção das autoridades, 
familiares e pesquisadores. 
 
 
 
(1) Parte do projeto Estudo do Idoso em Mogi das Cruzes, financiado pela FAPESP ( Processo. 
03/11788-6). 
 
(2) Bolsista PIBIC / CNPq. 
 
 
 
161. Estudo do Idoso em Mogi das Cruzes: Atividade Física (The Elderly at Mogi das Cruzes: Physical 
Activity) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Fernanda Munhoz de Sousa, MARCELO DE 
ALMEIDA BURITI (Universidade de Mogi das Cruzes) 
 
Resumo/Abstract: Pesquisadores de várias áreas vem elaborando programas para promover a qualidade 
de vida dos idosos. A Atividade Física costuma ser mencionada e utilizada como instrumento de 
recuperação, manutenção e promoção da saúde. O sedentarismo é o fator de risco de doença 
hipocinéticas mais freqüentes na população. A pesquisa tem como objetivo avaliar a ocorrência de 
Atividade Física em idosos residentes na cidade do Alto Tietê, considerando as variáveis freqüência e 
tempo de atividade. Participaram da pesquisa dois grupos de pessoas com no mínimo 70 anos de idade 
e residindo na cidade há mais de 20 anos. Grupo A foi composto por 20 indivíduos de ambos os sexos 
que se destacaram na sociedade e Grupo B composto por 20 indivíduos considerados sem destaque 
social. Utilizou-se o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) de questões relacionadas a 
freqüência e duração da realização de Atividade Física. A aplicação foi individual e ocorreu em local de 
escolha do participante. Os participantes do Grupo A realizam caminhada em média de 95 minutos, o 
Grupo B a média é de 103,30 e o ro= 0,11 e rc=0,56. A Atividade Moderada do Grupo A é em média de 
95 e do B é de 160 minutos, ro= 0,77 e rc=0,56. A Atividade Vigorosa é significante no Grupo B com 60 
minuto por dia, no Grupo A não aparece nenhuma Atividade Vigorosa. A prática de Atividade Física é 
uma realidade entre os idosos, porém há necessidade de pesquisas de caráter mais específico dos 
vários aspectos envolvidos e faz-se necessário programas de Atividade Física para grupos com essas 
características. 
 
 
 
(1) Parte do Projeto "O Estudo do Idoso em Mogi das Cruzes", financiado pela FAPESP (Proc. 03/11788-
6). 



 
(2) Aluna bolsista do PIBIC/CNPq. 
 
(3) Docente do Curso de Psicologia da UMC. 
 
 
 
162. Estudo do Idoso em Mogi das Cruzes: Rotina e Changing (The Elderly at Mogi das Cruzes: Routine 
and Changing) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Patricia Lie Horita, GABRIEL TARRAGÔ-
SANTOS (Universidade de Mogi das Cruzes) 
 
Resumo/Abstract: Um dos aspectos que merece ser estudado pela Psicologia é a aprendizagem de 
novos comportamentos por parte dos idosos, face a mudanças no mundo contemporâneo. Tais 
mudanças, especialmente pela inclusão de novas tecnologias na vida diária, ocorrem em ritmo acelerado 
e cada vez mais exigem dos idosos alterações em seu repertório comportamental, sobretudo para 
incorporar habilidades motoras e cognitivas necessárias para o desempenho em atividades de lazer 
doméstico e tarefas cotidianas. O objetivo deste estudo foi analisar a adaptação de idosos frente às 
mudanças e verificar a existência das diferenças na rotina dos mesmos. Foram participantes dois grupos 
de idosos de ambos os sexos com no mínimo 70 anos de idade e há 20 anos morando na cidade de 
Mogi das Cruzes, sendo um grupo considerado como de destaque na sociedade local e outro como de 
pessoas sem destaque social. O instrumento de pesquisa utilizado foi um roteiro de entrevista semi-
estruturado versando sobre a rotina, atividades diárias realizadas de forma diversificada ou não, uso de 
aparelhos eletro-eletrônicos e de serviços de auto-atendimento bancário. Entre os participantes do grupo 
de idosos sem destaque social a maioria afirma ter uma rotina diária, realizando algumas atividades há 
mais de um ano sempre da mesma forma (por exemplo, limpar a casa e ir à igreja); aproximadamente 
55% utiliza serviços de auto-atendimento bancário para a realização de saques. Entre os participantes 
do grupo de idosos com destaque social há menos atividade de rotina e os homens tendem a se 
preocupar mais com a automação do que as mulheres; aproximadamente 70% utiliza diversos serviços 
bancários de auto-atendimento. Há aspectos da modernidade para os quais os idosos não se mostram 
preparados (por exemplo, uso de computadores), mas há flexibilidade para vários outros aspectos. 
 
 
 
(1) Parte do Projeto "Estudo do idoso em Mogi das Cruzes", financiado pela FAPESP (Proc. 03/11788-6). 
 
(2) Aluna bolsita de PIBIC/CNPq. 
 
(3) Docente do Curso de Psicologia (UMC) 
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163. “Superstição” em Esquemas Concorrentes: o Papel de Instruções Corretas ou Incorretas 
(“Superstition” in Concurrent Schedules: The Role of Correct or Incorrect Instructions) (VRB; Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). Claudia Adelino, Silvia Golin, Jessica de Sousa, MARCELO 
BENVENUTI (PUC-SP) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo do trabalho foi investigar a interação entre descrição de uma contingência e 
comportamento mantido por correlação acidental com reforço. Seis participantes trabalharam em uma 
tarefa de computador podendo responder, com auxilio de um mouse, a dois retângulos coloridos que 
apareciam simultaneamente na tela do computador. Respostas foram reforçadas com pedaços de uma 



figura e pontos de acordo com um esquema concorrente VI Extinção. Respostas a uma das teclas nunca 
foram reforçadas, enquanto respostas à outra foram reforçadas de acordo com o esquema VI 8 s. O 
experimento foi dividido em duas fases: na primeira, os participantes receberam uma instrução coerente 
com as contingências, foram instruídos a usar apenas uma tecla para obtenção de pontos e de pedaços 
da figura. Na segunda fase, os participantes receberam uma instrução incoerente com as contingências 
da sessão, foram instruídos a usar as duas teclas para que os pedaços da figura fossem apresentados. 
Cada uma das fases iniciou-se com uma instrução geral na qual foi explicado o objetivo da tarefa e foi 
solicitado que o participante desse um palpite acerca do que deveria fazer durante a sessão. Após o final 
de cada sessão, os participantes responderam por escrito a duas perguntas que tinham como finalidade 
avaliar a possível influência da formulação de regras sobre o responder no esquema concorrente. 
Respostas na extinção foram freqüentes para todos os participantes, sugerindo o fortalecimento destas 
respostas pela correlação com reforçamento pelo responder na outra tecla. O responder na extinção foi 
freqüente mesmo para aqueles participantes que receberam a instrução coerente, indicando que as 
instruções fornecidas pelo experimentador ou fornecidas pelo próprio participante ("palpite") exerceram 
um controle muito pequeno perto do controle exercido pelas contingências do esquema concorrente para 
a aquisição de comportamento mantido por correlação acidental com reforço. O responder em extinção, 
contudo, se enfraqueceu na medida em que os participantes foram expostos a outras sessões com a 
manutenção das mesmas contingências. 
 
 
 
164. Uma Análise dos Efeitos da História Experimental e o Efeito de Esquemas de Reforçamento sobre o 
Comportamento Subsequente de Discrepância à Regra (An Analysis of the Effects of Experimental 
History and the Effects o Schedules of Reinforcement on Subsequent Discrepant Rule-Following 
Behavior) (VRB; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). JOENE SANTOS, Luiz Carlos 
Albuquerque, Sylvio Állan (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: Alguns estudos têm sugerido que uma longa exposição às contingências de reforço 
programadas e uma história de variação comportamental podem tornar o comportamento humano 
sensível às contingências. Outros sugerem que o seguimento de regras depende do esquema de reforço 
que reforça o seguimento ou o não seguimento de regra. Considerando isso, o presente experimento 
procurou avaliar os efeitos de uma história de variação comportamental sobre a sensibilidade do 
comportamento à mudança sinalizada nas contingências de reforço; e os efeitos dessa história sobre o 
seguimento subseqüente de regra discrepante das contingências, quando o esquema de reforço que 
reforça o não seguimento de regra é manipulado. Quartoze estudantes universitários foram expostos a 
um procedimento de escolha de acordo com 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. Cada estímulo de comparação possuía apenas uma propriedade em 
comum com o modelo – cor (C), espessura (E) ou forma (F). As repostas corretas eram 
conseqüenciadas com pontos trocáveis por dinheiro no final do experimento. Na Fase 1, linha de base, 
nenhuma resposta era reforçada. A Fase 2 era composta de três passos. As seqüências reforçadas 
(correta) nos Passos 1, 2 e 3 eram CEF, EFC e FCE, respectivamente. Em cada passo a seqüência 
correta era inicialmente reforçada em CRF e depois era feito um aumento gradual no valor do esquema 
de razão fixa, até FR 3. Na Fase 3 realizava-se um teste de sensibilidade, onde uma seqüência não 
reforçada anteriormente era reforçada em FR3. Na Fase 4 era apresentada a regra discrepante e as 
contingências de reforço programadas para Fase 3 eram mantidas inalteradas. O experimento constituiu-
se de duas condições que diferiam apenas quanto ao esquema de reforço utilizado na Fase 4: FR3 na 
Condição I e CRF na Condição II. Quatro dos treze participantes atingiram o critério de desempenho na 
Fase 2 e foram expostos às demais fases. Destes quatro, três participantes (um da Condição I e dois da 
Condição II), responderam incorretamente e um (da Condição I) respondeu corretamente durante a Fase 
3. Na Fase 4, os dois participantes da Condição I seguiram a regra discrepante, enquanto os dois da 
Condição II deixaram de seguir esta regra. Estes resultados sugerem que, além da história experimental, 
o esquema de reforço é um fator que pode interferir na sensibilidade do seguimento de regra às 
contingências. 
 
 



 
165. Analysis of Feeding Patterns In Rats: Effects of Two Kinds of Water Deprivation Programs on Water 
Consumption, Food Consumption, Body Weight, and Growth Rate (Análise de Padrões de Alimentação 
em Ratos: Efeitos de Dois Tipos de Privação de Água sobre o Consumo de Água, Consumo de Alimento, 
Peso Corporal e Taxa de Crescimento) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ANTONIO 
LOPEZ-ESPINOZA, Hector Martinez, Alejandra Marquez (Universidad de Guadalajara, Mexico) 
 
Resumo/Abstract: Twelve rats (4-month-old at the start of the experiment) were exposed to two kinds of 
water deprivation programs (ascending and descending). Each program included five cycles with a 
variable period of water deprivation followed by fifteen days of free access to water. In the ascending 
program, the duration of the water-deprivation period assumed the following values over cycles: 1,2,3,4, 
and 5 days. In descending program, the duration of the water-deprivation period assumed the following 
values over cycles: 5,4,3,2, and 1 day. In each program, the five cycles were followed by a final period of 
15 days of free access of water. Food was freely available during whole experiment. When deprivation 
was removed, food and water consumption increased and then decreased, while body weight was 
recovered or increased continuously. These results confirm previous data about changes in body weight 
and food and water consumption following food deprivation. 
 
 
 
166. Modificação de Comportamento em Sala de Aula: Treinamento da Professora (Behavior 
Modification in a Classroom Context: Training Teacher) (EDC; Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). ZORILDA GOIS, Maria Brandão, Tiago Fontana (Faculdade Ruy Barbosa) 
 
Resumo/Abstract: Esse trabalho, realizado por estudantes de psicologia da faculdade Ruy Barbosa como 
atividade de estágio básico, teve por objetivo capacitar uma professora de 1a série do Ensino 
Fundamental na aplicação de técnicas de modificação de comportamento para reduzir a freqüência de 
comportamentos disruptivos e aumentar a de comportamentos adequados. O estudo baseia-se na Teoria 
do Reforço de Skinner, consistindo no enfraquecimento de comportamentos disruptivos através de 
extinção e time-out, além da modelagem e manutenção dos adequados no modelo de regras e 
aprendizagem por contingências tal como definido por Castanheira (2001), comportamento verbal e 
práticas culturais de Glenn (1989). O programa realizou-se em dois procedimentos paralelos executados 
pelos estagiários onde um grupo fazia observação e registro das interações professora x alunos 
semanalmente enquanto outro grupo treinava a professora. Na 5a semana de trabalho introduziu-se um 
jogo criado pelos estagiários (Autorama) com uso de pontuação por fichas com reforçamento em 
intervalo fixo (diário) e avanço no jogo com reforçamento em razão variável 15. Os achados atestam que 
dos 15 comportamentos adequados registrados na linha de base, após a primeira intervenção com 
reforçamento diferencial houve aumento para 35, permanecendo oscilante em torno de 40 e mantendo 
aumento progressivo até atingir 55. Contrariamente, a média dos comportamentos disruptivos aumentou 
de 10 para 40 como resultado do efeito inicial da extinção. Com a introdução do jogo atingiu um pico de 
50. A média total de comportamentos disruptivos e adequados aumentou. As curvas assumem então 
sentidos opostos: ascensão para adequados e decréscimo para os disruptivos. A média final de 
comportamentos adequados terminou 50% maior que os disruptivos; embora a média dos disruptivos 
fosse maior no final que na linha de base, a característica das interações eram diferentes: em lugar de 
agressivas tornaram-se amistosas, sem ocorrência de agressividade. Os resultados sugerem que 
mudanças de contingências em sala de aula permitiram um ambiente mais propício à emissão de 
comportamentos de cooperação, além de possibilitar um contexto funcionalmente mais adequado para a 
relação ensino-aprendizagem. Esse trabalho pode servir de base para intervenções com objetivos 
similares, contudo, um período mais longo possibilitaria um refinamento maior das respostas adquiridas. 
 
 
 
Palavras-chave: Comportamentos disruptivos; enfraquecimento; intervenção; modelagem. 
 
 
 



167. Alterações Comportamentais e Mudanças nas Contingências numa Situação de Resolução de 
Problemas: Efeitos Sobre Regra/Contingência (Behavioral Alterations and Changes to Contingencies in a 
Problem Resolution Situation: Effects over Rules/Contingencies). LEONARDO GUSMÃO, Marco Antônio 
Amaral Chequer (CRP04) 
 
Resumo/Abstract: A presente pesquisa investigou o efeito que mudanças nas contingências provoca no 
seguimento de regras e na modelagem por contingências, numa situação de resolução de problemas. 
Método: Participantes: 20 estudantes de graduação, de ambos os sexos e de áreas distintas, com 
exceção de psicologia. Material: Foi utilizado um software denominado “K’RULES” (Gusmão,L.W.V. & 
Chequer,M.A.A., 2004) contendo um experimento com 60 exercícios O programa foi dividido em 2 fases 
de 30 exercícios cada, sendo que cada fase continha uma contingência de reforço diferente. 
Procedimento: Os participantes foram agrupados em 4 grupos de 5. Cada grupo recebeu instruções 
diferenciadas, a saber: Sem Acesso a Regras (SAR), Acesso às Regras para a Primeira Fase (ARPF), 
Acesso às Regras para a Segunda Fase (ARSF) e Acesso às Regras para Ambas as Fases (ARAF). A 
configuração do programa consistiu em apresentação de um estímulo modelo e de dois estímulos 
comparação que o participante deveria escolher, sendo consequenciado com CERTO ou ERRADO. 
Foram investigados tanto os escores de acertos e tempo de realização como indícios de modelagem 
pelas contingências referentes ao número de seguimentos e transgressões da regra. Resultados:O 
grupo ARAF obteve número de acertos maior e mais estável do que o SAR, e no caso dos grupos ARPF 
e ARSF, o número de acertos foi maior naquelas com acesso a regras. Para o grupo SAR verificou-se 
que ocorreu modelagem pelas contingências antes e após a mudança de fase. No grupo ARPF exposto 
na primeira fase a reforço para o seguimento de regras, verificou-se, após a mudança de fase, 
modelagem pelas contingências mais lenta do que no grupo SAR, e emissão progressiva de 
comportamentos divergentes da regra. No grupo ARSF, sem fase anterior de reforçamento para o 
seguimento de regras, não foi identificada na primeira fase modelagem pelas contingências em quatro 
dos cinco participantes, apenas seguimento da regra da segunda fase, que na primeira fase é 
divergente. Conclusão: Verificou-se que o arranjo experimental foi indicador de maior ou menor número 
de acertos, sendo que alterações nas regras iniciais com ou sem reforço interferiram na aquisição de 
controle por contingências, mas não por controle de regras na segunda fase. 
 
 
 
168. Amamentação Natural: Intervenção Sobre Fatores de Risco ao Desmame Precoce e aos Hábitos 
Orais (Breastfeeding: Intervention over Early Weaning Risk Factors and Oral Habits) (Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). KARINA CARRASCOZA, Rosana Possobon, Laura Tomita 
(UNICAMP), Áderson Costa, Jr. (Universidade de Brasília), Antonio Moraes (UNICAMP) 
 
Resumo/Abstract: A amamentação natural (AN) constitui um dos eventos essenciais ao crescimento 
físico e desenvolvimento psicológico (afetivo/cognitivo) de crianças no primeiro ano de vida, além da 
proteção natural contra doenças infecciosas. No entanto, o comportamento de amamentar ainda requer 
intervenções educativas no sentido de desenvolver crenças e atitudes de gestantes e mães que 
aumentem a probabilidade da adesão ao AN. Uma das frentes de atuação do Centro de Pesquisa e 
Atendimento Odontológico para Pacientes Especiais (Cepae/FOP/UNICAMP) é a orientação teórica e 
prática de gestantes e mães sobre AN e prevenção da instalação de hábitos de sucção 
(mamadeira/chupeta). Para isso, o Cepae conta com uma equipe multidisciplinar (psicólogos, dentistas, 
fonoaudiólogos e nutricionistas), que atua no desenvolvimento de dois programas: o Programa de 
Orientação à Gestante (POG), constituído por palestra educativa com informações à gestantes sobre 
saúde geral e bucal da díade mãe-bebê, no intuito de instalar comportamentos que propiciem a 
realização da AN; e o Grupo de Incentivo ao Aleitamento Materno Exclusivo (GIAME), que acompanha o 
binômio mãe-bebê nos primeiros seis meses de vida, oferecendo apoio emocional, informativo e 
instrumental, a fim de garantir condições para a manutenção da AN e conseqüente saúde física e 
emocional da díade. Objetivo deste estudo foi investigar os fatores que aumentam a probabilidade da 
ocorrência de desmame precoce, utilizando dados referentes a 82 gestantes e 40 mães participantes do 
POG e GIAME, respectivamente. No POG, foi avaliado o nível de conhecimento sobre AN e uso de 
mamadeira e chupeta, adquirido pelas gestantes, considerando pré e pós-testes aplicados em uma 
palestra específica. No GIAME, foram avaliados os índices de AN e de desmame precoce e o uso de 



chupeta e mamadeira. Os resultados mostraram uma redução do número de gestantes com intenção de 
oferecer mamadeira e chupeta na ordem de 73,4% e 67,8%, respectivamente. Além disso, 81% das 
gestantes referiram adesão à orientação de disponibilizar leite materno ordenhado em copinho, nos 
momentos da ausência materna. Ao completar seis meses, 88% das crianças estavam sendo 
amamentadas ao peito, sendo que o índice de AN exclusiva foi 32,5%. A chupeta foi utilizada, de forma 
racional, por 30% das crianças e a mamadeira, por 43%. Estes dados permitem afirmar que o POG e o 
GIAME têm se constituído em instrumentos preventivos eficientes, aumentando a probabilidade da 
aquisição e manutenção de comportamentos de AN, reduzindo-se a incidência de hábitos de sucção e 
suas conseqüências deletérias à saúde bucal das crianças. 
 
 
 
169. Catnip: Um Alucinógeno para Ratos? (Catnip: A Hallucinogenic to Rats?) (BPH). Tathiana 
Fernandes Biscuola Figueiredo, LUCIANA ROBERTA DONOLA CARDOSO (Faculdade de Psicologia 
Padre Anchieta), Maria Martha Bernardi (Universidade de São Paulo), Ângela Coelho Moniz (Faculdade 
de Psicologia Padre Anchieta) 
 
Resumo/Abstract: Trabalhos anteriores de nosso grupo mostraram que o catnip reduziu a resposta de 
recolher filhotes do comportamento materno. As fêmeas tratadas apresentavam sinais de tentativa de 
iniciar o comportamento de busca, porém permaneciam mais tempo no ninho que àquelas do grupo 
controle. O catnip induz, em felinos, a alterações de comportamentos compatíveis com aqueles ligados 
ao prazer. Sugeriu-se que esta modificação comportamental materna poderia expressar um efeito 
alucinógeno da planta. 
 
Estudamos os efeitos da administração aguda do catnip na resposta de fuga ao choque em dezesseis 
ratos da raça Wistar, machos mantidos em gaiolas-viveiro. Esses animais foram divididos em dois 
grupos, um controle e um experimental. Aqueles do grupo experimental foram privados por 22 horas de 
alimento e receberam 3g da erva misturada em 2g de ração em farelo por 2 horas antes do teste. Os 
animais do grupo controle permaneceram com a sua alimentação sem modificações. A água para ambos 
os grupos foi fornecida “ad libitum”. 
 
Todos animais foram expostos a sessenta apresentações de estímulo-choque através do piso da 
ShutleBox, por uma hora e dez minutos, sendo o estímulo apresentado por no máximo dez segundos em 
esquema de intervalo variável. Nesta contingência havia possibilidade de fuga ao choque por meio da 
resposta de saltar para o outro compartimento; foram medidas as latências para fuga e o número de 
fugas dos animais. Imediatamente após esta sessão os animais foram submetidos ao campo aberto no 
qual foi observada sua atividade geral a partir da medida dos parâmetros: locomoção, levantar e tempo 
de parado.  
 
Os resultados mostram: 1)Todos animais do grupo controle fugiram do choque; 2) nos animais tratados 
com catnip 66,66 não fugiram e 33,33 fugiram, sendo a latência média dos animais do grupo tratado com 
catnip foi significantemente maior que a dos animais do grupo controle; 3)os animais respondiam ao 
choque com vocalização; 4)no campo aberto observou-se aumento nas frequência de locomoção e 
levantar sem alteração na duração de imobilidade. Estes fatos em conjunto mostram que a 
administração do catnip reduziu as respostas de fuga ao choque dos animais de modo similar ao 
observado no comportamento materno, não por comprometimento de atividade motora ou da 
sensibilidade ao choque, o que sugere a prevalência de respostas ligadas ao prazer. Assim, a resposta 
esperada de fuga ao estímulo aversivo foi comprometida sugerindo que o catnip tenha 
promovido alterações do sistema nervoso central do rato possivelmente de natureza alucinógena.  
 
 
 
170. Discriminações Condicionais e Discriminações Simples: Implicações na Emergência de Relações 
Entre Estímulos Não Treinadas Diretamente em Humanos (Conditional Discrimination and Simple 
Disrimination: Implications in Non-Trained Stimuli Relations Emergency in Humans) (Baseado em 



Dados/Data-Based Presentation). Márcio Borges Moreira (Instituto de Educação Superior de Brasília), 
Cristiano Coelho (Universidade Católica de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo do presente trabalho foi verificar se relações arbitrárias entre estímulos, não 
treinadas diretamente, poderiam emergir após treino discriminativo utilizando-se um procedimento de 
discriminações simples simultâneas com estímulos compostos (DSS). Foram delineados dois 
experimentos, utilizando-se sujeitos humanos, e um software foi especialmente desenvolvido para tal 
finalidade. No experimento 1 dezesseis sujeitos foram expostos a dois procedimentos de treino 
discriminativos com estímulos diferentes em cada treino: DSS e discriminação condicional (MTS). Após 
cada procedimento de treino os dezesseis participantes foram testados nas relações de simetria, 
transitividade e equivalência. No experimento 2 seis sujeitos foram expostos ao procedimento de treino 
com DSS uma vez. Caso não atingissem um índice de acerto superior a 65% em algum dos testes 
(simetria, transitividade e equivalência) os participantes eram expostos novamente ao treino 
discriminativo (DSS) com os mesmos estímulos. Em ambos os experimentos foram treinadas e testadas 
três classes de estímulos com três membros cada. Os procedimentos de treinos de discriminação 
condicional e testes de relações emergentes foram realizados utilizando-se o procedimento de matching 
to sample (emparelhamento arbitrário) com um modelo e três comparações. Os resultados indicam que: 
(a) o procedimento de treino utilizando-se discriminações condicionais não foi necessário nem suficiente 
para emergência das relações não diretamente treinadas entre os estímulos; (b) estas relações podem 
emergir após treino de discriminações simples sucessivas com estímulos compostos; (c) o treino com 
MTS, neste experimento, foi mais eficaz que o treino com DSS no que diz respeito à emergência das 
relações não treinadas entre os estímulos; (d) o tempo decorrido ente o treino discriminativo e o teste de 
simetria influenciou na performance dos sujeitos; e (e) re-exposição ao treino discriminativo DSS 
melhorou a performance dos sujeitos nos testes de simetria, transitividade e equivalência. 
 
 
 
171. LABIRINTOS1.0: Programa Computacional para Estudo da Diminuição do Comportamento 
Precorrente na Aprendizagem de uma Tarefa “Motora”: Efeitos de Complexidade Topográfica (Labirintos 
1.0: Software for Studying Decreases in Precurrent Behavior in the Learning of Motor Skills). Cristiane 
Scolari Gosch, Jorge Mendes de oliveira-castro (Universidade de Brasília), MÁRCIO BORGES 
MOREIRA (Instituto de Ensino Superior de Brasília) 
 
Resumo/Abstract: O rigor metodológico e a precisão no registro das variáveis estudadas são 
características marcantes das pesquisas na área de Psicologia Experimental. Estas características 
impulsionam os pesquisadores a acompanhar o surgimento e desenvolverem novas tecnologias para o 
aperfeiçoamento de suas pesquisas. Neste sentido, o uso de programas computacionais é cada vez 
mais freqüente nos laboratórios de Análise Experimental do Comportamento. O presente trabalho tem 
como objetivo apresentar à comunidade científica o software LABIRINTOS 1.0. Este software foi 
desenvolvido para investigar se diminuição do comportamento precorrente em uma tarefa de alta 
complexidade topográfica e baixa complexidade discriminativa apresenta o mesmo padrão observado, 
em pesquisas anteriores, em tarefas de alta complexidade discriminativa e baixa complexidade 
topográfica. Além disso, o software possibilita a manipulação de variáveis relacionadas ao nível de 
complexidade topográfica (e.g., precisão, número de mudança e velocidade do movimento), tornando 
possível desenvolver uma análise quantitativa de comportamento topográfico.O LABIRINTOS 1.0 é um 
software desenvolvido em Visual Basic® 5.0 para rodar em ambiente Windows® 9X, 2000, e XP. 
Chamadas internas às bibliotecas API do Windows® tornam seu desempenho mais estável e seguro. O 
LABIRINTOS 1.0 é um software bastante flexível em termos manipulação de variáveis. O pesquisador 
pode facilmente criar novos labirintos, variando largura, comprimento, direção e forma. A apresentação 
dos labirintos pode ser seqüencial ou aleatória. Um ícone específico, que é mostrado no canto superior 
da tela, pode ser associado a cada labirinto. A apresentação de feedback (certo/errado), tela de consulta, 
o número de pontos e cronômetro pode ser configurada (ausente/presente). Os critérios de 
encerramento podem ser por acertos e por tempo. O tempo de consulta e os intervalos entre 
apresentação das telas de consulta e de tarefa podem ser configurados, bem como o intervalo entre a 
apresentação de cada labirinto. Ao final de cada sessão o software gera um arquivo de resultados com 
uma série de medidas, como por exemplo a resposta digitalizada do mouse (número de passos e 



número de erros), freqüência da resposta de consulta por tentativa, tempo de consulta, de latência e de 
resposta por tentativa, por acerto e por fluência, assim como uma representação gráfica do traçado feito 
pelo sujeito que pode ser reproduzida passo a passo, mostrando o trajeto percorrido pela sujeito. 
 
 
 
172. Falácia da Conjunção: Contribuição de Variáveis Numéricas e Sociais (Conjunction Fallacy: The 
Contribution of Social and Numerical Variables) (VRB; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). 
LILIAN C. RODRIGUES, Josele Abreu-Rodrigues, Ana Amélia Baumann (Universidade de Brasília) 
 
Resumo/Abstract: A literatura tem indicado que em situações de escolha e tomada de decisão os 
indivíduos nem sempre apresentam comportamento otimizado. Um erro comumente observado nessas 
situações é denominado de falácia da conjunção. A falácia é observada quando o indivíduo considera 
que a conjunção de dois eventos é mais provável do que um desses eventos sozinho. O objetivo do 
presente estudo consistiu em avaliar a contribuição de variáveis sociais (ausência ou presença de 
descrições comportamentais) e numéricas (ausência ou presença de probabilidades) para a emissão da 
falácia. A tarefa consistiu em estimar a probabilidade de ocorrência dos eventos apresentados em dois 
problemas distintos. Noventa estudantes universitários foram divididos em três grupos experimentais. 
Para o primeiro e segundo grupos, cada problema compreendia a descrição de características 
comportamentais de um indivíduo (e.g., “Rafael é inteligente, pouco criativo, compulsivo e insensível”), 
devendo o participante estimar a probabilidade de que esse indivíduo exercesse uma dada profissão e 
tivesse um dado hobby simultaneamente (e.g., “Qual a probabilidade de Rafael ser contador e tocar 
guitarra como hobby?”). Para o Grupo 1, o participante deveria estimar também a probabilidade da 
profissão e do hobby separadamente; para o Grupo 2, essas estimativas eram fornecidas pelo 
experimentador. Para o Grupo 3 não havia descrições comportamentais uma vez que os participantes 
deveriam estimar a probabilidade de ocorrência de eventos neutros (e.g., “Qual a probabilidade de 
ocorrência conjunta das sílabas GROP e MURT?”), sendo a probabilidade da ocorrência isolada de cada 
uma dessas sílabas fornecida pelo experimentador. Foi observado que a ocorrência de falácia em todos 
os grupos. Entretanto, para os grupos com descrição comportamental (Grupos 1 e 2) a ocorrência de 
falácia foi similar ou maior do que a não ocorrência, enquanto que para o grupo sem descrição (Grupo 3) 
a ocorrência de falácia foi substancialmente menor que a não ocorrência. Além disso, a falácia foi mais 
provável quanto maior a diferença entre as probabilidades dos eventos isolados. Esses resultados 
sugerem que a falácia da conjunção não consiste unicamente em um erro lógico, ou seja, uma violação 
das regras de probabilidade, mas também em um erro produzido pela história de reforçamento social do 
participante. 
 
 
 
173. Cooperative Behavior in Rats: Effects of Early Experience (Comportamento Cooperativo em Ratos: 
Efeitos de uma Experiência Precoce) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Alejandro Segura, 
GERMÁN ANTONIO GUTIERREZ (Universidad Nacional de Colombia) 
 
Resumo/Abstract: In this study was identified how some type of early experience to an environment poor 
in food resources affects later cooperative behavior in rats. To solve this problem, it was worked at the lab 
by exposing the experimental subjects to choice conditions in an experimental box where it was possible 
to observe subject’s performance in cooperative and non cooperative tasks, allowing them to choose 
between two channels (one for cooperating and the other for individual responding). The reinforcement 
schedule was a Fixed Ratio one (RF1). The amount of reinforcement earned by responding in the 
cooperation channel was four times the amount earned by responding in the individual one. As a control 
mechanism, in a second stage, all experimental subjects earned one reinforcement unit in each 
channel. Finally, in a third stage, all experimental subjects earned four reinforcement units for response in 
the individual channel and one unit for response in the cooperative one. It was found that the subjects 
previously exposed to environments poor in food at en early age showed differences in response rate 
with performance of the subjects exposed to food ad libitum. So, it is concluded that early experience is 
an effective variable able to affect the later cooperative behavior. 
 



 
 
174. Experiences of Abundance and Scarcity of Food and Risk Sensitivity (Experiências de Abundância e 
de Escassez de Alimento e Sensibilidade ao Risco). Arturo Clavijo, GERMÁN ANTONIO GUTIERREZ 
(Universidad Nacional de Colombia) 
 
Resumo/Abstract: Two experiments were performed, with twelve subjects each one, to evaluate rat’s 
choice behavior when confronted with risky consequences after three months of exposing the subjects to 
food abundance and food scarcity. Choice under risky conditions was defined in one experiment as 
exposition to at least one alternative with a variable rate of reinforcement, such as has been done on 
most studies on the subject. In the other experiment, risk was also measured as exposition to a potential 
harmful consequence. It was found that these types of experience had no effect on risk sensitivity while 
the type of risky situation, variability or mild shock, did produced dramatically differences between 
conditions.  
 
 
 
175. Sexo Virtual e Infidelidade: Concepções de Usuários de Salas de Bate-Papo (Cybersex and 
Infidelity: Conceptions of Chat Users) (CSE; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Márcio 
Roberto Régis, MARIA CRISTINA ANTUNES, Maria da Graça Saldanha Padilha (Universidade Tuiuti do 
Paraná) 
 
Resumo/Abstract: A interconexão mundial de computadores criou um novo espaço de comunicação que 
possibilitou novos tipos de relacionamentos. Pesquisas na área definem sexo virtual como uma versão 
digital do jogo de desejos sexuais, qualquer atividade sexualmente orientada online para satisfazer 
desejos e fantasias eróticas. São comportamentos de sedução em salas de bate-papo, por e-mails, 
voyeurismo através de sites pornográficos, participação em chats sexualmente orientados e 
masturbação, exibicionismo utilizando câmeras em tempo real. Objetivos: verificar se os usuários de 
salas de bate-papo consideram sexo virtual traição e os motivos para a prática de sexo virtual. 
Metodologia: usuários que estavam utilizando salas de bate-papo foram convidados para responder 
questionário em um site na internet. 135 usuários responderam um questionário de múltipla-escolha, 
com dados sócio-demográficos, sexo virtual, motivos para fazer sexo virtual, tempo de uso diário na 
internet e tipo de salas de bate-papo que freqüenta. Resultados: 40,9% dos participantes tinha entre 18 e 
25 anos; 58,2% do sexo feminino e 41,8% masculino. Maior participação de internautas residentes no 
Estado de São Paulo (26,7%). 65,7% solteiros, 44,8% com 2º Grau. 73,9% trabalhava e 44,6% ganhava 
entre 1 e 5 salários mínimos. 56,1% dos internautas ficava em salas de bate-papo até 2 horas 
diariamente. 75,6% já ficou excitado em salas de bate-papo trocando intimidades com outras pessoas. 
Alguns internautas (34,1%) já marcaram encontro e mantiveram relações sexuais com parceiros da 
internet. 31,9% afirmou nunca ter feito sexo virtual. 61,4% dos internautas afirmou que se soubessem 
que seu parceiro(a) estivesse trocando intimidades sexuais pela Internet, isso não seria motivo de 
separação ou divórcio. Mas 77% não comentaria com seu parceiro(a) se estivesse fazendo sexo virtual. 
56% considerou que sexo virtual é traição. 68,9% achava que não estaria havendo uma suposta traição 
caso o companheiro(a) teclasse com alguém na Internet. Entre os sujeitos que já tiveram experiência 
com o sexo virtual, os motivos relatados foram: timidez (53,9%); realização de fantasias e fetiches 
(87,3%); anonimato (76,6%); estava excitado e não tinha um parceiro (69,9%); modo de conhecer 
pessoas para ter relações sexuais (70,8%); ainda não iniciaram sua vida sexual (27,5%); porque têm 
problemas sexuais (19,2%). Verificamos que a maioria dos internautas participantes da pesquisa 
praticaram sexo virtual, embora apenas pouco mais da metade consideraram que sexo virtual é traição. 
Os dados obtidos sobre as causas do uso da internet para sexo virtual apontam para uma importante 
área de pesquisa, já que não existem estudos a respeito. 
 
 
 
176. Desvalorização pelo Atraso em Situações Apetitivas e Aversivas: Análise pela Área (Delay 
Discounting for Appealing and Aversive Situations: Area Under the Curve Analysis) (Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). Cibele Pinheiro Cacheli, Arão Benjamin Garcea, Marcela Júlio César 



Gouvêa, Heloísa Monteiro Pereira, FÁBIO LEYSER GONÇALVES (Universidade Presbiteriana 
Mackenzie) 
 
Resumo/Abstract: A escolha entre conseqüências imediatas e de longo prazo tem sido estudada a partir 
de uma série de modelos matemáticos. A maioria dos estudos tem se dedicado à investigação de 
situações envolvendo a escolha entre dois estímulos apetitivos, um imediato e um atrasado. Situações 
envolvendo estímulos aversivos pouco têm sido estudadas, embora muitos autores sugiram a 
generalização dos modelos encontrados para estímulos apetitivos. O objetivo da presente pesquisa foi 
comparar as escolhas feitas com estímulos apetitivos com as escolhas envolvendo estímulos 
aversivos.Participaram da pesquisa estudantes universitários de 18 a 28 anos, de ambos os sexos. 
Houve consentimento informado e a participação foi voluntária. A coleta de dados foi realizada com um 
computador tipo PC e consistiu de uma série de escolhas hipotéticas entre valores imediatos e 
atrasados. O procedimento utilizado foi o de titulação, em que os sujeitos escolhiam entre um valor fixo 
de R$ 1000,00 atrasado (1 semana, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos e 25 anos) e um 
valor imediato que variava entre R$ 1,00 e R$ 1000,00, para uma situação de ganho (apetitiva) e uma 
situação de pagamento (aversiva). A ordem das situações foi contrabalanceada. Para cada atraso e em 
cada situação foi encontrado, então, um ponto de igualdade subjetiva que representa o valor imediato 
que corresponde ao valor atrasado. A partir dos pontos de igualdade foram calculadas as áreas 
correspondentes à função de desconto para cada uma das situações. Os resultados indicaram que a 
área para a situação aversiva é maior do que para a situação apetitiva (t(35)=-5,377; p<0,05). A análise 
não revelou correlação entre as áreas das duas situações. Conclui-se, portanto, que na situação 
aversiva há um menor desconto em função do atraso do que na situação apetitiva. Além disso, uma vez 
que não foi encontrada correlação, há indícios de que a influência do atraso se daria através de 
processos diferentes nas duas situações. 
 
 
 
177. Desvalorização pelo Atrás em Situações Apetitivas e Aversivas: Análise por Valores de Atraso 
(Delay Discounting for Appealing and Aversive Situations: Delay Value Analysis) (Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). Arão Benjamin Garcea, Cibele Pinheiro Cacheli, Marcela Júlio César 
Gouvêa, Heloísa Monteiro Pereira, Fábio Leyser Gonçalves (Universidade Presbiteriana Mackenzie) 
 
Resumo/Abstract: A escolha entre conseqüências imediatas e de longo prazo tem sido estudada a partir 
de uma série de modelos matemáticos. A maioria dos estudos tem se dedicado à investigação de 
situações envolvendo a escolha entre dois estímulos apetitivos, um imediato e um atrasado. Situações 
envolvendo estímulos aversivos pouco têm sido estudadas, embora muitos autores sugiram a 
generalização dos modelos encontrados para estímulos apetitivos. O objetivo da presente pesquisa foi 
comparar as escolhas feitas com estímulos apetitivos com as escolhas envolvendo estímulos aversivos, 
em função de vários valores de atraso.Participaram da pesquisa estudantes universitários de 18 a 28 
anos, de ambos os sexos. Houve consentimento informado e a participação foi voluntária. A coleta de 
dados foi realizada com um computador tipo PC e consistiu de uma série de escolhas hipotéticas entre 
valores imediatos e atrasados. O procedimento utilizado foi o de titulação, em que os sujeitos escolhiam 
entre um valor fixo de R$ 1000,00 atrasado (1 semana, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos 
e 25 anos) e um valor imediato que variava entre R$ 1,00 e R$ 1000,00, para uma situação de ganho 
(apetitiva) e uma situação de pagamento (aversiva). A ordem das situações foi contrabalanceada. Para 
cada atraso e em cada situação foi encontrado, então, um ponto de igualdade subjetiva que representa o 
valor imediato que corresponde ao valor atrasado. A partir dos pontos de igualdade foram calculadas as 
áreas correspondentes ao segmentos determinados por cada valor de atraso. A análise de variância 
revelou um efeito principal do fator Situação (F(8,28)=4,732; p<0,05) indicando um menor desconto para 
a situação aversiva. Análises univariadas revelaram que este efeito acontece para os valores de atraso 
maiores do que 6 meses. A análise por correlação revelou apenas uma fraca correlação (0,346; p<0,05) 
entre as áreas do segmento correspondente ao atraso de 10 anos. Conclui-se, portanto, que na situação 
aversiva há um menor desconto, para atrasos maiores do que 6 meses, do que na situação apetitiva. 
Além disso, a análise por correlação indica que a influência do atraso se daria através de processos 
diferentes nas duas situações. 
 



 
 
178. Desenvolvimento de Reversões de Discriminações Simples e Discriminações Condicionais com 
Estímulos Tridimensionais em Cebus Apella (Development of Reversals of Simple-Discrimination 
Training and Conditional-Discrimination Procedures with Three-Dimensional Stimulus in Cebus Apella) 
(Baseado em Dados/Data-Based Presentation). MARIA ELAINE LIMA, Débora Bezerra, Liane Souza, 
Amanda Cruz, Romariz Barros, Olavo Galvão 
 
Resumo/Abstract: Dados consistentes de treino de reversões de discriminações simples e 
emparelhamento ao modelo por identidade foram encontrados com um macaco-prego (Cebus apella) 
jovem através de um procedimento utilizando estímulos tridimensionais, na gaiola de cambiamento, 
anexa à gaiola-viveiro. Macacos-prego, contudo, são caracterizados por realizarem um forrageamento 
destrutivo no ambiente natural e mantêm o padrão destrutivo na manipulação de objetos em cativeiro. Ao 
iniciar o estudo com outro sujeito, um macaco-prego adulto, o equipamento se mostrou inadequado e 
frágil, gerando comportamentos destrutivos. O objetivo do presente trabalho foi o de conduzir o 
procedimento acima mencionado em uma câmara excperimental adaptada. O sujeito um macaco-prego 
macho, adulto, com história experimental de discriminações simples e condicionais com estímulos 
bidimensionais. Foi utilizada uma câmara experimental medindo 0,80 X 0,80 X 0,70 m. A parede frontal 
da câmara apresentava uma abertura de 0,05 X 0,05 m para o sujeito depositar o objeto-estímulo sobre 
uma bandeja fixada na parte externa da câmara O sujeito podia alcançar os objetos-estímulo através de 
uma das quatro aberturas existentes em frente a bandeja. A bandeja possuía um suporte com guias para 
facilitar sua movimentação afastando e aproximando-a da câmara. Em sua superfície foi pintada uma 
matriz de 3x3, para orientar a disposição dos objetos-estímulo. A configuração de cada tentativa era 
apresentada na tela de um monitor e um experimentador reproduzia essa configuração na bandeja. 
Outro experimentador registrava as respostas tocando na tela, no estímulo correspondente ao escolhido. 
Um dispensador automático liberava as pelotas de alimento utilizadas para conseqüenciação das 
respostas corretas. Os estímulos utilizados foram objetos tridimensionais de aço, madeira e plástico. A 
seqüência de procedimentos incluiu as seguintes fases: 1) Modelagem da resposta de colocar o objeto 
dentro do primeiro recipiente; 2) Pré-Treino; 3) Treino de reversões sucessivas de discriminação simples 
com dois estímulos e 4) Treino de Pareamento ao modelo por identidade com dois pares de estímulos. 
No novo equipamento já não havia conseqüências para as respostas agressivas e destrutivas. No treino 
de reversões sucessivas de discriminação simples (Fase 3) foram efetuadas treze sessões para que o 
sujeito alcançasse o critério. Na Fase 4, o sujeito demonstrou precisão crescente na tarefa de 
pareamento ao modelo tendo iniciado o treino com 65% e tendo mostrado 91% de precisão na última de 
19 sessões de treino. Estes resultados sugerem que é possível replicar os estudos sobre discriminações 
simples e condicionais utilizando procedimento de reversões de discriminações simples e 
emparelhamento ao modelo respectivamente, usando estímulos tridimensionais com essa espécie. A 
continuidade do estudo explorará a possibilidade de realização de teste de identidade generalizada com 
o sujeito da pesquisa. 
 
 
 
179. Diferenciação da Duração da Resposta de Pressão à Barra: Alguns Aspectos Metodológicos 
(Differentiation of Duration of Bar Press Response: Some Methodological Features) (Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). Tereza 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 objetivo do presente estudo foi investigar o efeito sobre a distribuição de respostas 
de diferentes durações de pressão à barra de procedimentos de reforçamento diferencial que 
estabelecem como critério para reforçamento um valor mínimo de duração da resposta e que aumenta 
em pequenos valores (0,15) seg. e quando 80%, 70% e 50% das últimas 100 respostas forem 
reforçadas. Dois ratos, mantidos a 85% de seu peso ad lib, foram sujeitos experimentais. Como 
equipamento foram utilizadas duas caixas experimentais modelo Standart 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 micro computador 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 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 5,65segundos de duração para um sujeito e de 3,65 segundos de 
duração para o outro; a exigência na duração da resposta era aumentada de 0,15 segundo , 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 finalmente50. Durante todas as fases foram feitos os 
registros das respostas emitidas e suas durações. Os principais resultados foram: (a) o desempenho dos 
sujeitos no início e no final da sessão foi diferente; no início, as durações das respostas eram sempre 
mais baixas e o número de reforços menor do que no final, (b) a distribuição das respostas foi diferente 
nos diferentes critérios para aumento na duração mínima para reforçamento (80%, 70% e 50% de 
respostas reforçadas). 
 
 
 
Palavras-chave: duração de respostas, diferenciação, comportamento operante. 
 
 
 
180. Efeitos de História Experimental e de Conseqüencia Social Sobre o Seguimento de Regra (Effects 
of Experimental History and the Effects of Social Consequence on Subsequent Rule-Following Behavior) 
(Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Karla Monteles, Carla Cristina Paracampo, Luiz Carlos 
de Albuquerque, ANA RACHEL PINTO (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: O presente estudo investigou se a construção de uma história de reforço contínuo 
antes da apresentação de uma regra correspondente tornaria o seguimento subseqüente dessa regra 
sensível a mudanças nas contingências, quando, após a mudança nas contingências, a manutenção do 
seguimento de regras fosse seguida de reforço social em uma condição e não produzisse qualquer 
reforço diferencial em outras duas. Doze participantes entre sete e nove anos de idade foram expostos a 
um procedimento de escolha segundo o modelo. Em cada tentativa um estímulo modelo e dois de 
comparação eram apresentados simultaneamente ao participante e, uma lâmpada era acesa. Na 
presença desses estímulos, o participante deveria apontar para um dos estímulos de comparação. Os 
participantes foram distribuídos em três condições. Nas três condições a Fase 1 era iniciada com a 
apresentação de instruções mínimas; a Fase 2, com a apresentação da regra correspondente e as 
Fases 3 e 4, com mudança não sinalizada nas contingências. As contingências da Fase 1 eram 
revertidas na Fase 2, restabelecidas na Fase 3 e revertidas novamente na Fase 4. Na Fase 1 da 
Condição I nenhuma resposta era reforçada. Na Fase 1 das Condições II e III e nas Fases 2, 3 e 4 das 
três condições, as respostas consideradas corretas eram reforçadas continuamente com fichas 
(trocáveis por brinquedos). Na Fase 3 da Condição III, o comportamento (descrito na regra) que produzia 
fichas na Fase 2 passou a produzir reforço social do tipo “muito bem”. Todos os participantes da 
Condição I seguiram a regra nas Fases 2, 3 e 4. Todos os participantes das Condições II e III 
apresentaram comportamento sob controle das contingências na Fase 1 e seguiram a regra na Fase 2, 
com exceção de um participante da Condição III. Na Fase 3, todos os participantes da Condição II 
deixaram de seguir regra, enquanto todos os participantes da Condição III continuaram emitindo o 
desempenho especificado pela regra na Fase 2. Na Fase 4, todos os participantes das Condições II e III 
apresentaram desempenho sob controle das contingências em vigor. Os resultados sugerem que a 
construção de uma história de reforço antes da apresentação da regra correspondente é uma variável 
que pode contribuir para tornar o comportamento de seguir regra sensível a mudanças nas 
contingências. Contudo, o controle pela história experimental pode ser enfraquecido quando estão 
presentes conseqüências sociais contingentes ao seguimento de regras. 
 
 
 
Palavras-chave: Regras; história de reforço; conseqüências sociais.  
 



 
 
181. Efeitos da Ordem de Apresentação de um Jato de Ar Quente de Forma Contïnua e Intermitente 
Sobre a Freqüência de Pressão à Barra (Effects of Sequential Presentation of Hot Air Blast in Different 
Schedules (CRF and FR3) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). THALITA COUTINHO 
RIBEIRO, Marcus Bentes de Carvalho Neto (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: Os conhecimentos básicos na área de contingências aversivas foram desenvolvidos, 
majoritariamente, com choque como punidor (Sp). Outros estímulos foram testados, mas não 
sistematicamente. Recentemente em nosso Laboratório um jato de ar quente (JAQ) mostrou-se um Sp 
eficaz e uma alternativa ao choque. Contudo, os dados não são conclusivos. O objetivo deste trabalho foi 
testar o JAQ, ampliando o número de sujeitos e de sessões de punição e avaliando também seus efeitos 
quando apresentado continuamente (CRF) e intermitentemente (FR3) em dois arranjos: Grupo A (Sp+ e 
SR+ em CRF è Sp+ em FR3 e SR+ em CRF) e Grupo B (Sp+ em FR3 e SR+ em CRF è Sp+ e SR+ em 
CRF). Em cada grupo foram utilizadas 3 ratas, experimentalmente ingênuas, privadas de água por 48 
horas. Utilizou-se uma Caixa de Condicionamento Operante Adaptada com um secador de cabelos 
acoplado ao teto sobre a barra. O procedimento do Grupo A envolveu: 1 sessão de Nível Operante, 1 de 
Modelagem/SR+ em CRF, 4 de Fortalecimento (SR+ em CRF), 4 de Punição Contínua ou PC (Sp+ e 
SR+ em CRF), 4 de Recondicionamento da RPB (SR+ em CRF), 4 de Punição Intermitente ou PI (Sp+ 
em FR3 e SR+ em CRF) e 4 de Recondicionamento final da RPB (SR+ em CRF). Nas sessões iniciais 
de Fortalecimento, a média de RsPB do Grupo A foi de: 248.91. A de PC foi: 29.91. Em 
Recondicionamento pós-PC foi de: 229.58. Em PI registrou-se: 135.5. Em Recondicionamento pós-PI foi: 
335. Observou-se uma redução 47.01% mais acentuada em PC. Os resultados atestam a função 
aversiva do estímulo, mas também sugerem o efeito temporário da supressão. Nas sessões de 
recondicionamento pós-PC e pós-PI identificam-se recuperações imediatas de 667.56% e 147.23%, 
respectivamente. Já o procedimento do Grupo B difere apenas na ordem de exposição dos sujeitos aos 
esquemas de punição: inicialmente PI e depois PC. Nas sessões iniciais de Fortalecimento, a média de 
RsPB do Grupo B foi de: 305.33. Em PI foi: 101.16. Em Recondicionamento pós-PI foi de: 399.58. Em 
PC registrou-se: 35.91. Em Recondicionamento pós-PC foi de 386. Observou-se uma queda 24.15% 
mais acentuada em PC. O JAQ funcionou como Sp em ambas as condições e o efeito supressor foi 
maior em PC e a recuperação também foi mais acentuada após PC (como no choque). Esses resultados 
também sugerem que o que prevalece é o tipo de esquema usado e não a experiência prévia com o 
Sp+. 
 
 
 
Palavras-chave: Punição, Contingências Aversivas, Jato de Ar. 
 
Trabalho parcialmente financiado através de bolsa PIBIC/CNPq concedida ao 1º autor, orientado pelo 2o. 
 
 
 
181a. Impacto de Condições de Capacitação para Aplicação de Programa Computadorizado de Ensino 
de Leitura (Impact of Capacitating Conditions to Apply a Computer-Based Program for Teaching 
Reading) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ANGELA LORENA, Ana Lúcia Cortegoso, 
Deisy de Souza (UFSCar) 
 
 
 
Resumo/Abstract: Tendo como base um conjunto de objetivos comportamentais destinados a capacitar 
alunos de graduação a aplicar programas computadorizados para ensino de leitura a crianças e jovens 
de risco escolar, foi elaborado um programa de ensino que consistia de aplicação seqüencial de um 
conjunto de condições de ensino. Com o objetivo de avaliar a contribuição destas condições propostas, 
foram obtidos dados sobre o desempenho dos graduandos, em algumas situações, durante a aplicação 
do programa. O programa de capacitação dos graduandos incluiu, nesta seqüência: a) apresentação oral 
em sala de aula, com informações sobre local onde as atividades são desenvolvidas; b) leitura de 



manual de orientações sobre essas atividades pelos participantes, indicando comportamentos esperados 
dos agentes educativos; c) visita à unidade, incluindo apresentação do local e das atividades ali 
desenvolvidas; d) simulação de aplicação do programa computadorizado, com treinando aplicando 
programa e pesquisadora no papel de usuário da unidade; e) execução monitorada de aplicação do 
programa computadorizado. Para a coleta destes dados foi elaborada uma folha de registro contendo 15 
itens a serem avaliados por meio da observação direta, sendo anotadas para cada um, acertos, erros e 
realização com ajuda. Os resultados obtidos são de uma amostra de 12 participantes, divididos em 4 
grupos, cada um submetido a algumas das condições de ensino propostas. No caso do Grupo 1, os 
participantes foram expostos às condições a, d e e; os participantes do Grupo 2, às condições a, b, c e e; 
os do Grupo 3, às condições a, b, c e d. Os participantes do grupo 4 foram expostos a todas as 
condições previstas. A análise do desempenho dos grupos mostrou que a média de acertos para a 
realização da tarefa em cada grupo foi, respectivamente: 14%, 41%, 64% e 77%; a média de erros foi de 
64%, 52%, 23% e 0,8%; a de realização da tarefa com ajuda foi 21%, 0,4%, 0,4% e 1,3%. Estes 
resultados sugerem que as diferentes condições de ensino apresentam relações com o melhor ou pior 
desempenho dos agentes educativos ao realizar a aplicação do programa, sendo relações diferenciadas; 
foi alcançado o melhor nível de desempenho quando os participantes foram expostos a todas as 
condições. Análises específicas de cada condição serão realizadas, permitindo verificar em que medida 
todas são necessárias ou se seria possível produzir um treino com a omissão de alguma delas sem 
prejuízo para o resultado final, economizando no processo de preparo.  
 
 
182. Elaboração de Estratégias de Capacitação para Aplicação de Programas Computadorizados de 
Ensino de Leitura (Elaboration of Capacitating Strategies to Apply a Computer-Based Program for 
Teaching Reading). ANGELA LORENA, Ana Lúcia Cortegoso, Priscila Grisante, Thaíze Reis (UFSCar) 
 
Resumo/Abstract: A Análise Experimental do Comportamento produz conhecimento sobre relações entre 
aspectos do ambiente e propriedades do comportamento humano. Promover, propositalmente, por meio 
de ensino, comportamentos humanos, implica identificar e descrever comportamentos relevantes para 
lidar com situações de interesse, em seus componentes (classes de estímulos antecedentes e 
subseqüentes e classes de resposta) e de propor condições capazes de favorecer instalação e 
manutenção destes comportamentos nas situações em que devem ser apresentados pelos aprendizes. 
Propor objetivos terminais correspondentes às classes de comportamentos a serem apresentadas pelos 
aprendizes ao final do programa para lidar com a situação que o originou, descrever de forma completa 
as relações comportamentais que compõem estes objetivos e analisar os objetivos terminais em seus 
componentes mais específicos constituem comportamentos relevantes do processo de elaboração de 
programas de ensino. A Unidade de Iniciação à Leitura (UniLeit) foi desenvolvida para atender uma 
população específica de escolares de risco, por meio da aplicação de programas computadorizados de 
ensino de leitura especialmente desenvolvidos para esta finalidade, envolvendo ensino de graduação e 
pós-graduação, realizadas como parte das atividades curriculares de alunos de Psicologia em 
universidade pública no interior de São Paulo. A maioria desses alunos chegam à UniLeit sem 
conhecimentos prévios sobre a atividade a ser executada, necessários para se inserirem na rotina do 
local. Com o objetivo de prepará-los para realizar seu papel de agentes educativos, foi desenvolvido um 
programa de ensino no qual foram identificados, analisados e descritos comportamentos desejados 
destes indivíduos neste contexto. A partir da descrição do problema a ser resolvido, da explicitação e 
comparação de desempenhos esperados e observados de alunos de graduação no âmbito da UniLeit 
em aplicações de programas de ensino computadorizados, foram propostos objetivos terminais, classes 
de comportamentos desejadas, as quais foram descritas em suas partes componentes de acordo com 
procedimentos indicados por Botomé (1976, 1977, 1978, 1980). A partir dos objetivos propostos, foram 
desenvolvidas condições de ensino para desenvolvimento das competências desejadas para atuar na 
aplicação dos programas da unidade. Constituem resultados deste trabalho: a) conjunto de 29 classes 
de comportamentos, de diferentes níveis de especificidade, descritos em termos de relações 
comportamentais (classes de estímulo antecedentes, classes de resposta e classes de estímulos 
subseqüentes); b) condições para ensino destes objetivos, incluindo apresentação oral de informações, 
leitura de manual de orientações, treino em situação simulada e treino monitorado de aplicação dos 
programas), a serem aplicadas a alunos de graduação que atuam como agentes educativos na 
unidade. A Análise Experimental do Comportamento produz conhecimento sobre relações entre 



aspectos do ambiente e propriedades do comportamento humano. Promover, propositalmente, por meio 
de ensino, comportamentos humanos, implica identificar e descrever comportamentos relevantes para 
lidar com situações de interesse, em seus componentes (classes de estímulos antecedentes e 
subseqüentes e classes de resposta) e de propor condições capazes de favorecer instalação e 
manutenção destes comportamentos nas situações em que devem ser apresentados pelos aprendizes. 
Propor objetivos terminais correspondentes às classes de comportamentos a serem apresentadas pelos 
aprendizes ao final do programa para lidar com a situação que o originou, descrever de forma completa 
as relações comportamentais que compõem estes objetivos e analisar os objetivos terminais em seus 
componentes mais específicos constituem comportamentos relevantes do processo de elaboração de 
programas de ensino. A Unidade de Iniciação à Leitura (UniLeit) foi desenvolvida para atender uma 
população específica de escolares de risco, por meio da aplicação de programas computadorizados de 
ensino de leitura especialmente desenvolvidos para esta finalidade, envolvendo ensino de graduação e 
pós-graduação, realizadas como parte das atividades curriculares de alunos de Psicologia em 
universidade pública no interior de São Paulo. A maioria desses alunos chegam à UniLeit sem 
conhecimentos prévios sobre a atividade a ser executada, necessários para se inserirem na rotina do 
local. Com o objetivo de prepará-los para realizar seu papel de agentes educativos, foi desenvolvido um 
programa de ensino no qual foram identificados, analisados e descritos comportamentos desejados 
destes indivíduos neste contexto. A partir da descrição do problema a ser resolvido, da explicitação e 
comparação de desempenhos esperados e observados de alunos de graduação no âmbito da UniLeit 
em aplicações de programas de ensino computadorizados, foram propostos objetivos terminais, classes 
de comportamentos desejadas, as quais foram descritas em suas partes componentes de acordo com 
procedimentos indicados por Botomé (1976, 1977, 1978, 1980). A partir dos objetivos propostos, foram 
desenvolvidas condições de ensino para desenvolvimento das competências desejadas para atuar na 
aplicação dos programas da unidade. Constituem resultados deste trabalho: a) conjunto de 29 classes 
de comportamentos, de diferentes níveis de especificidade, descritos em termos de relações 
comportamentais (classes de estímulo antecedentes, classes de resposta e classes de estímulos 
subseqüentes); b) condições para ensino destes objetivos, incluindo apresentação oral de informações, 
leitura de manual de orientações, treino em situação simulada e treino monitorado de aplicação dos 
programas), a serem aplicadas a alunos de graduação que atuam como agentes educativos na unidade. 
 
 
 
183. Emergência de Relações Equivalentes por Crianças com Índices de Contaminação por Chumbo 
(Emergency of Equivalence Relations by High Blood Lead Levels in Children) (DEV; Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). REJANE BAGGIO, Denise Dascanio, Marta Correia, Jair Lopes, Olga 
Rodrigues (Universidade Estadual Paulista - Bauru) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo geral desta investigação consistiu em avaliar contribuições do paradigma 
de equivalência de estímulos no estudo de possíveis efeitos da contaminação por chumbo na 
manifestação de habilidades discriminativas e simbólicas (emergência de classes de estímulos 
equivalentes) por crianças das séries iniciais do ensino público fundamental. Verificou-se o desempenho 
de crianças com índices elevados de contaminação sanguínea (acima de 10 mg/dl) em dois 
procedimentos de ensino de relações condicionais (CAN/comparison-as-node e SAN/sample-as-node). 
Dois estudos foram efetuados. Em ambos, um software efetuou o ensino de 12 relações condicionais 
com figuras não representacionais, em cada procedimento (CAN: 3 relações BA, 3 CA, 3 DA e 3 EA; no 
SAN: 3 relações AB, 3 AC, 3 AD e 3 AE) e, em seguida, o teste das respectivas relações equivalentes 
(BC, CB, BD, DB, BE, EB, CD, DC, CE, EC, DE, ED) e simétricas. No Estudo 1, S1 (9 anos, WISC-Médio 
e 21,1 mg/dl) e S2 (11 anos, WISC-Inferior e 22 mg/dl) foram expostos, respectivamente, ao CAN e ao 
SAN. Verificou-se que, para índices igualmente elevados de contaminação, crianças com escores 
distintos no WISC atestaram igualmente a emergência dos resultados previstos com a exposição 
repetida aos blocos de teste das relações equivalentes (emergência atrasada). No Estudo 2, S3 (10 
anos, WISC-Médio e 19,3 mg/dl) e S4 (10 anos, WISC-Médio e 39,9 mg/dl) foram expostos, 
respectivamente, ao CAN e ao SAN. Desta feita, crianças com mesma avaliação intelectual, mas com 
discrepâncias significativas no nível de contaminação, igualmente atestaram a emergência imediata das 
relações equivalentes testadas. Em conjunto, os dados obtidos reforçam a natureza inconclusiva dos 
efeitos da contaminação por chumbo na manifestação de habilidades discriminativas e simbólicas, bem 



como ressaltam a importância de análises das topografias de controle de estímulos produzidas nas 
interações com contingências de ensino e de teste na investigação destas habilidades, 
independentemente das variáveis estruturais (direcionalidade de treino) adotadas. 
 
 
 
184. Explorações em Equivalência de Estímulos: A Transferência da Resposta Avaliativa (Explorations in 
Stimulus Equivalence: The Transference of the Evaluative Response) (Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). Luc Vandenberghe, LUCILENE PRADO SILVA, Carolina Isabel Herreira Tapia, Vanessa 
Carolyne Figuereiro de Lisboa (Universidade Católica de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: A Resposta Avaliativa (RA) é uma reação intuitiva que categoriza um estímulo como 
sendo atraente ou aversivo, agradável ou desagradável, bom ou ruim, para o organismo. Esta resposta 
pode, através de emparelhamentos passar de um estímulo para outro. Porém, o condicionamento 
pavloviano da RA é conhecido na literatura por seu “mau comportamento”. Três décadas de 
experimentação mostraram que o mesmo não segue as regras que regem o condicionamento pavloviano 
em geral. Simultaneamente, pesquisas no paradigma de equivalência de estímulos documentaram que a 
transferência de funções respondentes por relações de equivalência entre estímulos. Já que a RA é uma 
resposta reflexa e condicionável, investigamos se a mesma transfere para novos estímulos com a ajuda 
de relações de equivalência. Método: 40 participantes voluntários adultos, depois de uma fase de 
relaxamento, avaliaram nove estímulos abstratos desconhecidos em termos da dicotomia “sereno – 
aflitivo”. Destes estímulos, um (C1) foi emparelhado oito vezes, numa seqüência de vídeo, com uma 
sena aflitiva e outro (C3) com uma sena serena. Os mesmos estímulos foram incluídos num treino de 
relações arbitrários AB e BC, envolvendo os nove estímulos abstratos avaliados inicialmente. 
Finalmente, os estímulos foram avaliados novamente pelos participantes. A intenção desta nova 
avaliação era de verificar se os estímulos C1 e C3 tinham adquirido uma função condicionada (se a RA 
ao estímulo C1 tinha mudado para “aflitivo” e se a RA ao estímulo C3 tinha mudado para “sereno”) e se a 
RA ao estímulo C1 tinha transferido para A1 e a RA ao estímulo C3 para A3. Resultados: Só 27 
participantes mostraram condicionamento da RA, entre os quais só três tanto com o estímulo C1 quanto 
com o estímulo C3. De acordo com os dados obtidos, a RA condicionada é transferida com mais 
facilidade do que a RA incondicionada. A transferência da RA condicionada é positivamente relacionada 
com transitividade e simetria, mas não com reflexividade. Também observamos que tanto a simetria 
quanto a reflexividade diminui a chance de ocorrer uma transferência paradoxal (a RA ao estímulo A 
muda na direção oposta à RA ao estímulo C). Transitividade facilita a transferência da RA, 
principalmente da RA condicionada. Concluímos que relações de equivalência não são precondição para 
a transferência da RA, mas são relacionadas de maneira complexa à mesma. 
 
 
 
185. Do Comportamento de Evitaçao ao Comportamento Governado por Regras (From Avoidance 
Behaviour to Rule-Governed Behavior) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ROSA MARIA 
GALVAO FURTADO, Sandra Regina da Silva Poça (Universidade Presbiteriana Mackenzie) 
 
Resumo/Abstract: Este trabalho foi resultado de Avaliação Comportamental realizada com uma cliente 
do sexo feminino, 23 anos, natural de São Paulo, Jornalista, residindo com mãe e irmã. Utilizou-se para 
registro de dados gravador e fitas cassete. Os relatos foram colhidos em 5 entrevistas de 50 minutos . A 
cliente descrevia-se como muito independente, consumista, vaidosa. Afirmava gostar de ser vista como 
mulher super poderosa. Dizia adorar comprar coisas, sendo seu maior medo ficar sem “grana”. Afirmava 
ter poucos amigos e que suas relações eram sempre efêmeras, acreditando que as pessoas eram 
falsas. Em relação a homens fazia o seguinte paralelo: ‘São iguais a ônibus: Se perdemos um logo 
chega outro” Informava que sua única amiga era sua mãe que também pensava o mesmo sobre os 
homens. Para a colaboradora homens eram para ser usados, explorados, descartados e 
substituídos. Afirmava ter aprendido com a mãe que não se devia acreditar nem esperar nada deles e 
que nesta vida poucas pessoas merecem nossa confiança. Embora afirmasse não conseguir estar feliz 
com sua maneira de ser, acreditava que este era o meio mais seguro para sobreviver sem sofrimentos.  
 



A análise dos dados revelou que os comportamentos de comprar, consumir muito, ser vaidosa 
conseguindo elogios constantes por sua elegância e beleza mostravam-se reforçadores positivos 
imediatos potentes que lhe davam segurança. Por outro lado a variação constante nos relacionamentos 
sociais e afetivos, sempre interrompidos sem a possibilidade de conhecer melhor as pessoas ou ser 
conhecida, foi entendida como estratégias de evitação, ou seja comportamentos de esquiva e/ou fuga da 
possibilidade de que as pessoas pudessem conhecer seus pontos frágeis e derrubar sua imagem de 
mulher super poderosa construída para defender-se. Seus relacionamentos, em especial com homens, 
foram compreendidos como baseados na cópia de regras utilizadas pela mãe. Tendo observado que 
essas estratégias davam resultados que a mãe considerava positivos, a colaboradora resolveu 
comportar-se da mesma forma. Tais estratégias embora pudessem lhe parecer adequadas, impediam 
que houvesse crescimento pessoal pois ao se utilizar delas conseguindo reforçamento negativo, 
não experimentava as conseqüências e não aprendia com seus erros. O esclarecimento e discussão das 
estratégias utilizadas pela cliente em seus relacionamentos, levou-a a rever seu comportamento. Embora 
tenha havido dificuldades no modificação dos comportamentos já arraigados, houve modelagem de 
novos comportamentos em relação aos relacionamentos interpessoais. Ao atingirem o sucesso, criou-se 
condições para generalização futura. A cliente foi encaminhada para psicoterapia comportamental.  
 
 
 
Palavras chave: evitação, comportamento governado por regras, reforçamento negativo.  
 
 
 
186. Formação de Classes Funcionais Através de Discriminações Concorrentes de Estímulos Auditivos 
Associados a Esquemas de Reforço em Ratos (Functional-Class Formation via Concurrent 
Discrimination of Auditory Stimuli Associated to Reinforcement Schedules in Rats) (TPC; Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). THIAGO DIAS COSTA (Universidade Federal do Pará), Maria de 
Jesus Dutra dos Reis (Universidade Federal de São Carlos), Olavo de Faria Galvão (Universidade 
Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: A investigação sobre os processos pelos quais estímulos formam classes é de 
interesse fundamental para a Análise do Comportamento. Dois estímulos podem ser considerados 
comportamentalmente membros de uma mesma classe quando intercambiáveis, ou seja, 
intersubstituíveis funcionalmente, controlando as mesmas classes de respostas. A formação de classes 
equivalentes de estímulos tem sido tradicionalmente documentada em estudos utilizando procedimento 
de discriminação condicional; contudo, procedimentos de discriminações concorrentes têm se revelado 
uma outra opção a ser adotada para a produção de classes funcionais de estímulos. O presente trabalho 
investigou o efeito de discriminações concorrentes na aquisição e formação de classes funcionais de 
estímulos. Foram utilizados 10 ratos, Albino wistar, mantidos a 80-85% de seu peso. Dois estímulos 
auditivos, (A1, B1) eram apresentados sob esquema de reforço em Razão Variável (VR 15), enquanto 
outros dois (A2, B2) eram apresentados sob esquema de Reforçamento Diferencial em Taxas Baixas 
(DRL 5 s), utilizando como reforços pelotas de alimento de 45 mg. As sessões tinham 3 horas de 
duração ou 360 tentativas, o que viesse primeiro. Após alcançar o critério de aprendizagem e 20 sessões 
treino extras, cada sujeito passou por uma sessão onde um estímulo de cada classe, (A1 e A2) teve sua 
função revertida; desta forma A1 era reforçado sob esquema de reforçamento em DRL 5 s, enquanto A2 
era apresentado sob esquema de reforço em VR 15. Ao final desta sessão, 12 tentativas de sonda em 
sonda eram programadas onde apareciam os outros dois estímulos, (B1 e B2) juntamente com os dois 
primeiros estímulos revertidos. Todas as condições foram controladas e registradas por computadores. A 
sessão anterior à reversão e a sessão com reversão foram filmadas. Todos os sujeitos desenvolveram o 
responder diferencial sob os dois esquemas de reforço. Os dados mostram que, quando treino é efetivo 
para produzir mudanças nas taxas de respostas de A1 ou A2, mudança no desempenho foram 
observadas também nos estímulos com os quais formariam classes (B1 e B2). A análise do padrão 
comportamental dos sujeitos durante a apresentação de cada estímulo, produto da observação 
sistemática das fitas de vídeo, apresenta indícios de formação de classes, uma vez alguns padrões 
comportamentais observados nos dois estímulos da mesma classe durante o treino foi observado 
transferindo-se para estímulos pertencentes a outra classe, após a reversão. O estudo parece confirmar 



resultados anteriores de que os procedimentos de treino e de teste para formação de classes funcionais 
foram observados nestas condições. 
 
 
 
187. Generalização de Leitura após um Treinamento Curto de Recombinação de Sílabas (Generalized 
Reading After a Short Training of Syllable Recombination). Rosa Malheiros, Olivia Kato, JOSELLE 
NASCIMENTO (UFPA) 
 
Resumo/Abstract: Os estudos sobre ensino da leitura, pautados no paradigma da Equivalência de 
Estímulos, que investigaram o efeito da variação na posição e recombinação de sílabas e letras na 
generalização da leitura por recombinação utilizaram procedimentos de ensino longos e repetitivos. O 
presente trabalho visou replicar os estudos anteriores sobre equivalência de estímulos e recombinação 
de unidades mínimas, empregando treino reduzido das relações de linha de base AC (palavra ditada/ 
palavra escrita) e redução no número de tentativas e exclusão dos testes repetidos. Quatro crianças não 
alfabetizadas foram submetidas ao pré-teste, seguido dos testes WISC e o Peabody Image Vocabulary 
Test. As crianças foram submetidas ao ensino informatizado das discriminações condicionais AB 
(palavra ditada/desenho) e AC (palavra ditada/palavra escrita) por um procedimento de emparelhamento 
arbitrário com o modelo, envolvendo as palavras BOCA, CABO, BOLO e LOBO (Conjunto C). A seguir, 
foram aplicados os testes das relações de equivalência entre desenhos e palavras escritas (BC) e da 
relação inversa (CB), seguido do treino A’B’ referente às novas palavras (CACO, COCA, BALA e BOLA), 
formadas pela recombinação das sílabas das palavras do primeiro conjunto. Então foram conduzidos os 
teste das novas formas verbais B’C’/C’B’ e o teste de Nomeação oral II, para verificar a generalização 
para as novas palavras. Caso não fosse atingido 80% de acertos nos testes B’C’/C’B’, era conduzido o 
treino A’C’ e reconduzidos os testes B’C’/C’B. Seguindo estes ou o teste de Nomeação oral II, eram 
aplicados testes das novíssimas formas verbais B”C”/C”B”, envolvendo as novíssimas palavras (BOBO, 
LOLO, CALO e LOCA) e Teste de Nomeação Oral III. Os quatro participantes apresentaram as relações 
de equivalência. No primeiro teste de generalização, três participantes não atingiram 80%, sendo 
necessário o treino A’C’. Um participante passou por uma revisão e obteve acima de 80%, não sendo 
necessário o treino A’C’. No segundo teste B’C’/C’B’, três participantes obtiveram 100% de acertos. No 
teste das novíssimas formas verbais, dois participantes obtiveram 100% e dois obtiveram acima de 95%, 
mostrando a eficiência do treino reduzido em promover a generalização da leitura por recombinação das 
unidades mínimas, com menor variabilidade nos resultados e maior economia. Estes resultados sugerem 
que a redução no treino e testes gerou maior transferência para novas formas verbais do que nos 
estudos anteriores, diminuindo a variabilidade intersujeitos e o número de erros. Portanto, pode-se 
atribuir ao procedimento reduzido também um caráter econômico. 
 
 
 
188. Recombinação e Generalização de Leitura em Crianças com Dificuldades de Leitura (Reading 
Recombination and Generalization in Children with Rreading Difficulties). JOSELLE NASCIMENTO, 
Olivia Kato, Rosa Malheiros (UFPA) 
 
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. 
 
 
 
189. Identificação e Descrição de Comportamentos de Psicólogos em Instituições de Atendimento a 
Deficientes Mentais (Identification and Description of Behaviors of Psychologists in Institutions of 
Deficient Attendance to the Mental One) (EDC; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Ana Lucia 
Cortegoso, HELOISA QUEIROZ 
 
Resumo/Abstract: As concepções atuais sobre deficiência mental e sobre o atendimento desejável a 
portadores deste tipo de deficiência apontam para a necessidade de ampliar autonomia e inclusão 
destes indivíduos, no grau máximo possível, em relação às condições de vida da população não 
deficiente. No âmbito da Psicologia, mesmo existindo conhecimento relevante para produzir atuação 
compatível com esta direção, a atuação do profissional psicólogo, muito frequentemente, é voltada para 
a classificação e para intervenções remediativas sobre problemas já instalados, ao invés de contribuição 
efetiva para compreensão das necessidades especiais e para desenvolvimento de intervenções capazes 
de promover repertórios comportamentais favorecedores da inclusão. Para que mudanças ocorram, em 
termos de atuação do psicólogo no atendimento a deficientes mentais, é relevante identificar e descrever 
comportamentos que permitam garantir um novo repertório para o psicólogo que atua em Instituição de 
atendimento a esta população, promovendo a prevenção da deficiência mental e a manutenção de 
comportamentos significativos na atuação do psicólogo com deficientes mentais. Isto parece possível, 
considerando o conhecimento existente sobre comportamento humano e sobre como lidar com ele. 
Desta forma, constituiu objetivo deste trabalho identificar e caracterizar, como relações ambiente-
organismo, comportamentos do psicólogo para atuar no atendimento a indivíduos deficientes mentais, 
considerando a prática atualmente existente e o conhecimento disponível sobre necessidades e desafios 
para atendimento a esta população. Para isto, informações a respeito de comportamento presentes e 
desejáveis de psicólogos em instituições de atendimento a deficientes mentais foram obtidas, a partir de 
entrevistas realizadas com psicólogos e outros profissionais de nível superior que fazem parte de 
equipes de duas instituições de atendimento a deficientes mentais no interior do Estado de São Paulo, 
de forma a produzir descrições de relações comportamentais definidoras de comportamentos deste 
profissional neste contexto. Com base nestas informações, foram produzidas descrições de: encaminhar 
possíveis usuários para avaliação no serviço de psicologia para confirmar a necessidade; orientar 
professores; encaminhar usuários de ações da instituição para outros atendimentos fora da instituição; 
acompanhar o usuário a consultas de rotina; elaborar atividades a serem desenvolvidas com familiares 
de usuários de ações da instituição; desenvolver ações terapêuticas sócio educacionais; programar 
atividade a serem realizadas com as crianças; preparar condições para que ocorram atividades que 
forma previstas; orientar familiares; realizar avaliações de usuários de ações da instituição e orientar 
usuários de ações da instituição, como classes existentes de comportamentos do psicólogo nos 
contextos considerados, e: definir habilidades a serem desenvolvidas nos usuários da instituição; orientar 
professores que atuam com usuários da instituição; realizar trabalhos em grupos com adolescentes e 
realizar trabalhos em grupo com familiares, como classes de comportamentos indicadas como 
desejáveis pelos entrevistados, em termos de condições antecedentes, ação e condições subseqüentes. 
Em relação a cada um dos aspectos indicados, foram indicados os entrevistados que os indicaram, 



possibilitando verificar o grau de coincidência dos entrevistados sobre aspectos da atuação do psicólogo 
apontados como relevantes. É esperado que o conhecimento produzido neste trabalho possa contribuir 
para a melhor formação deste profissional, seja no âmbito da graduação, pós-graduação ou do contínuo 
preparo do profissional no âmbito das próprias instituições, bem como indicar novas perguntas de 
pesquisa e possibilidades de intervenções. 
 
 
 
190. Imobilidade do Hamster no Teste do Nado Forçado: Manifestação Depressiva ou Esquiva 
Aprendida? (Immobility of a Hamster in a Forced Swimming Test: The Manifestation of Depression or 
Learned Avoidance?) (BPH). MARILEIDE OLIVEIRA (Carlos Antunes de Oliveira e Estela Maria de 
Oliveira) 
 
Resumo/Abstract: A depressão é um transtorno que se caracteriza por diversas alterações orgânicas e 
comportamentais. Uma vez que a depressão tem determinações multietiológicas, diversas hipóteses têm 
sido formuladas a respeito das causas do transtorno. Dentre os modelos simuladores de depressão, tem-
se o Teste do Nado Forçado (Porsolt, 1977), o qual consiste em submeter o animal à condição aversiva 
de ser inserido em um cilindro inescapável com água. A medida comportamental de depressão nesse 
modelo é a imobilidade desenvolvida, a qual tem sido interpretada como uma resposta de desespero ou 
resignação e é suprimida por antidepressivos. O hamster, segundo dados de nosso laboratório (Sandrin, 
2002), também desenvolve esta imobilidade, cuja duração é aumentada por condições prévias 
depressivogênicas. A imobilidade do hamster, entretanto, mostra diversas características similares à de 
esquiva aprendida. O presente estudo avaliou se a imobilidade do nado forçado no hamster se 
acompanha de redução na ingestão de solução de sacarose (10%), que é um parâmetro de 
estabelecimento da anedonia, um dos marcadores centrais da depressão. Foram avaliados 24 hamsters 
machos, com peso aproximado de 210 gramas divididos em dois grupos, controle e experimental. O 
teste do nado forçado foi realizado com o grupo experimental em duas sessões subseqüentes de 15 e 5 
minutos sucessivamente. O volume diário da solução de sacarose ingerido foi avaliado nos dois grupos 
um dia antes e nos dois dias de nado forçado. Embora o tempo de imobilidade tenha aumentado 
significantemente da primeira para a segunda sessão de nado (média de 14s e 51.33s, respectivamente. 
Análise de variância, F= 9.69, p<0,003), as médias de ingestão da solução de sacarose não 
apresentaram diferenças significantes entre grupos (grupo experimental=33.02ml e grupo 
controle=32.58ml). A análise dos dados individuais mostrou que não existem relações entre aumento do 
tempo de imobilidade e volume ingerido. Conclui-se que a ausência de anedonia favorece a hipótese de 
que a imobilidade emitida pelos hamsters no teste de nado forçado seja comportamento de esquiva 
aprendida.  
 
 
 
191. Instruções e Responder “Supersticioso” em Esquemas Múltiplos (Instructions and “Superstitious” 
Responding in Multiple Schedules) (VRB; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). CASSIA LEAL 
DA HORA, Paulo Panetta, Marcelo Benvenuti (PUC-SP) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo do estudo foi investigar a interação entre instruções e comportamento 
mantido por correlação acidental com reforço em uma condição na qual vigorou um esquema múltiplo de 
reforçamento. Doze estudantes universitários trabalharam em uma tarefa de computador na qual pontos 
eram apresentados de acordo com um esquema de reforçamento MULT VT Extinção. Uma tecla 
retangular ficou disponível ao participante no monitor do computador sendo possível que fossem emitas 
respostas à tecla com o auxílio de um mouse. Mudança de cor na tecla de respostas indicava a mudança 
no componente programado. Quando a cor da tecla era verde, pontos eram apresentados independente 
das respostas que os participantes emitiam em média a cada 8 segundos (VT). Quando a cor da tecla 
era amarela, não havia nenhuma conseqüência programada para as respostas emitidas no retângulo 
(extinção). Foram programadas duas condições experimentais: A) Instrução Mínima, na qual o 
participante recebia uma instrução que não fazia referência a possíveis relações entre responder e os 
pontos; e B) Instrução Incoerente, na qual a instrução descrevia que os pontos poderiam ser produzidos 
pelas respostas à tecla. O número de sessões e a seqüência das condições variou para cada 



participante. Seis dos doze participantes passaram apenas pela condição de Instrução Incoerente. Antes 
de iniciar as sessões, cada participante recebeu uma instrução geral sobre o objetivo da pesquisa e ao 
final de cada sessão responderam por escrito a uma pergunta que visava investigar as hipóteses que 
eles formulavam sobre o que deveriam fazer na tarefa. Respostas durante o componente VT foram 
freqüentes independente do participante ter recebido instruções incoerentes ou mínimas. Este resultado 
sugere o papel facilitador de instruções, sejam elas mínimas ou incoerentes, para que respostas sejam 
mantidas por correlação acidental com reforço. O responder durante o componente VT, contudo, se 
enfraqueceu ao longo das sessões com o esquema múltiplo, chegando a deixar de ocorrer para alguns 
participantes. Respostas durante a extinção também foram freqüentes em algumas sessões quando 
respostas em VT ocorreram com freqüência, indicando a necessidade de procedimentos de atraso no 
reforço na mudança de um componente para outro para evitar o responder na extinção. A análise dos 
relatos verbais mostrou que estes na grande maioria das vezes estava sob controle do desempenho 
atual do participante, independente da forma da resposta verbal (relatos que descreviam como 
funcionava o programa, por exemplo). 
 
 
 
192. Proposta de Remoção de Hábitos Orais em Crianças: Efeitos de Grupos de Intervenção. 
(Interruption of Oral Habits in Children: Effects of Intervention Groups.) (EAB; Baseado em Dados/Data-
Based Presentation). ROSANA POSSOBON, Melissa Lutgens, Laura Tomita, Karina Carrascoza, 
Antonio Moraes (UNICAMP), Áderson Costa, Jr. (Universidade de Brasília) 
 
Resumo/Abstract: A aquisição e manutenção de hábitos orais, tais como sucção de dedo e chupeta e 
utilização de mamadeira, constituem condutas comportamentais que podem levar ao desenvolvimento 
de diversos transtornos de saúde física (bucal e geral) e emocional. Estudos apontam que a existência 
de crenças disfuncionais, por parte de pais e até de profissionais de saúde, aumentam a probabilidade 
da ocorrência de tais hábitos. Este trabalho avaliou os efeitos da intervenção do Grupo de Remoção de 
Hábitos Orais (GRHO), desenvolvido pela equipe do Centro de Pesquisa e Atendimento Odontológico 
para Pacientes Especiais (Cepae/FOP/UNICAMP) entre os anos de 2002 e 2003. Participaram 22 
crianças (de 3 a 5 anos de idade), pacientes regulares do Programa de Atenção Primária do Cepae, que 
apresentavam hábitos de sucção de dedo e/ou chupeta e/ou mamadeira. As crianças foram divididas em 
2 grupos (A e B), de acordo com o hábito oral presente. Para cada grupo, foram realizados 4 encontros, 
com a participação de 18 crianças no grupo A (hábito de chupeta e/ou mamadeira) e 4 crianças no grupo 
B (sucção de dedo). Durante os encontros, foram desenvolvidas atividades lúdicas distrativas com as 
crianças, por meio de teatro de fantoches e desenhos livres, abordando-se os efeitos nocivos dos 
hábitos de sucção, sem, contudo, apresentar orientações sobre “o que fazer” ou “não fazer”. A fim de 
reforçar os comportamentos de interrupção do hábito, as crianças recebiam brindes diferentes, de 
acordo com o grau de sucesso alcançado. Os acompanhantes das crianças recebiam informações sobre 
as conseqüências mais freqüentes dos hábitos orais e orientações sobre estratégias para auxiliar seus 
filhos na interrupção destes hábitos. Os resultados mostraram que 90% das crianças que apresentavam 
dois hábitos orais interromperam, pelo menos, um deles e que 10% interrompeu ambos. Entre as 
crianças que apresentavam apenas um hábito oral, 80% interrompeu sua execução ao longo das 
sessões do grupo. Discute-se que as atividades lúdicas, interativas e educativas, utilizando temática 
relacionada aos efeitos dos hábitos orais, estabeleceram uma maior motivação da criança para a 
remoção voluntária do hábito, facilitando, ainda, o trabalho dos pais em casa. Orientações e discussões 
em grupo têm fortalecido o comprometimento dos acompanhantes para a remoção efetiva dos hábitos e 
permitido o desenvolvimento de estratégias mais eficientes de enfrentamento dos transtornos bucais 
decorrentes dos hábitos orais. 
 
 
 
193. J.B. Watson e a Publicidade & Propaganda (J.B. Watson and the Advertisement Field) (TPC). 
Sérgio Cirino, Ernandes Guimarães, Sérgio Domingues (UFMG) 
 
Resumo/Abstract: J.B. Watson - nascido em 1878 e falecido em 1958 – é constantemente lembrado por 
seus estudos sobre behaviorismo no início do século XX. Watson desenvolveu parte de suas pesquisas 



psicológicas na Universidade Johns Hopkins, de onde demitiu-se em 1920 devido a um escândalo 
conjugal. Com a repercussão do escândalo, Watson abandou a vida acadêmica e passou a se dedicar a 
outras atividades. O objetivo deste trabalho é investigar a sua atuação profissional em outras áreas, 
como por exemplo na publicidade. Quando professor da Johns Hopkins, Watson tornou-se consultor de 
uma companhia de seguros e, concomitantemente, ofereceu aos seus alunos um curso de Psicologia da 
Publicidade. Em 1921, já desligado da universidade, trabalhou na agência de publicidade “J.Walter 
Thompson”, onde atuou em vários departamentos, até a chegar ao cargo de vice-presidente. Em 1936 
se transferiu para a William Esty Company, onde permaneceu até se aposentar, em 1945. Quais teriam 
sido as motivações para seu envolvimento com a área da Comunicação Social? Uma possível hipótese é 
a sua formação inicial como aluno da Universidade de Chicago. Nesta universidade Watson teve aulas 
com vários professores proeminentes, dentre eles, John Dewey que foi um dos fundadores do 
funcionalismo. Apesar de John Dewey ser mais freqüentemente referenciado na história da educação ele 
também influenciou a área da Comunicação, principalmente, o jornalismo por intermédio da Escola de 
Chicago. Assim, é possível estabelecer uma conexão entre Watson e a Escola de Chicago e supor que 
sua entrada para o mundo da publicidade e da propaganda tenha se dado por esta via. 
 
 
 
194. Imunização ao Desamparo Aprendido como Função de Estímulos Apetitivos Contingentes e Não-
contingentes (Learned Helplessness Immunization as a Function of Contingent and Non-Contingent 
Appetitive Stimuli) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). RAQUEL GARCIA, Maria Hunziker 
(Universidade de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: Animais previamente expostos a estímulos aversivos incontroláveis apresentam 
dificuldade de aprender uma resposta de fuga. Esse efeito é denominado “desamparo aprendido” 
(learned helplessness). Contudo, o desamparo não ocorre se antes da experiência com a 
incontrolabilidade os sujeitos forem submetidos a uma contingência operante, geralmente de fuga. 
Supostamente, essa primeira experiência com controle operante “imuniza” o sujeito contra os efeitos da 
incontrolabilidade. O presente experimento foi proposto com o objetivo de testar se a experiência prévia 
com reforçamento positivo poderia produzir o efeito de “imunização”. Foram utilizados 64 ratos machos, 
Wistar, experimentalmente ingênuos, divididos aleatoriamente em 48 grupos (n=8). Em uma primeira 
fase, seis grupos receberam treino ao bebedouro. Em seguida, quatro grupos foram modelados a 
pressionar a barra (reforço = água) e submetidos a um dos seguintes tratamentos: esquemas de 
reforçamento contínuo (CRF), razão fixa 6 (FR6), múltiplo-concorrente FR6/extinção (MC) e água 
independente da resposta, acoplado ao grupo FR6 (ACO). Na fase seguinte, os animais foram 
submetidos a 60 choques incontroláveis. Os dois grupos restantes não passaram pela primeira fase de 
tratamento com reforço positivo, sendo um deles exposto apenas aos choques incontroláveis (I) e outro a 
nenhum choque (N). Vinte e quatro horas após esse tratamento, todos os sujeitos foram submetidos a 
uma sessão de 30 choques sob contingência de fuga (resposta de saltar na shuttlebox). Os resultados 
indicaram: 1) dentre animais sem tratamento prévio com reforçamento positivo, apenas os expostos a 
choques incontroláveis não aprenderam a resposta de fuga (desamparo aprendido); 2) os animais 
tratados com choques incontroláveis, porém com história de reforçamento positivo, tiveram latências 
intermediárias, sem mudanças sistemáticas ao longo da sessão, independentemente o esquema de 
reforçamento utilizado; 3) os animais do grupo ACO se comportaram igual aos animais com história 
prévia de reforçamento. Esses resultados sugerem que tanto a história prévia com reforçamento como a 
que envolvia água não-contingente produziram menores latências de fuga, embora sem redução 
sistemática ao longo da sessão. A interpretação desses resultados pode sugerir um efeito de imunização 
parcial produzido por reforçamento positivo. Essa interpretação é analisada em relação aos conceitos 
utilizados para caracterizar os efeitos de desamparo e de imunização. 
 
 
 
Apoio: CNPq (bolsas IC e Produtividade em Pesquisa)  
 
 
 



Palavras-chave: desamparo aprendido; imunização; incontrolabilidade; controle aversivo; reforçamento 
positivo. 
 
 
 
195. O Amor é uma História: Pesquisas de Estudantes Universitários Baseadas na Teoria de R. 
Sternberg (Love is a Story: Graduate Student Research Based on the R. Sternberg Theory) (Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). ANDRÉA MAYOR, Adriana Rodrigues, Luiz Oliveira, Thiago Almeida, 
Monica Martinez, Aílton Amélio (Universidade de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: Na tentativa de entender o significado e sentido do amor, diversos pesquisadores vêm 
se dedicando ao estudo desse tema. Uma das mais interessantes abordagens é apresentada por R. J. 
Sternberg (1998), que desenvolveu a teoria do amor como uma história. De acordo com essa proposta, 
as experiências afetivas fazem com que as pessoas desenvolvam histórias a respeito do que é o amor, o 
modo como ele deve nascer e se desenvolver, bem como os papéis complementares que os parceiros 
devem desempenhar nesta história. Segundo Sternberg (1998), as pessoas possuem "histórias de 
amor".Cada uma possui um roteiro pessoal que identificaria para si mesma como deve ser uma ligação 
amorosa. O objetivo do presente estudo é verificar se existe correlação entre as histórias de amor vividas 
pelas pessoas em seus relacionamentos e as histórias de amor por elas idealizadas, bem como verificar 
se existem diferenças entre as histórias com as quais os gêneros mais se identificaram, menos se 
identificaram e as que mais gostariam de viver. Participaram dessa pesquisa 76 estudantes universitários 
selecionados por conveniência dos autores.. Foi utilizado um inventário do tipo auto-relato sobre histórias 
de amor, construído para essa pesquisa a partir das formulações de Sternberg. Foram elaborados 24 
textos curtos, cada um representando uma das histórias de amor. Foi anexado a cada texto apresentava 
uma escala tipo Likert com 7 pontos. Foi solicitado aos participantes que indicassem a história: (1) com a 
qual mais se identificavam, (2) que mais gostariam de viver e (3) aquela que menos se identificavam. 
Para a análise quantitativa, utilizou-se a estatística descritiva e a correlação de Pearson . 
Qualitativamente os resultados foram analisados de acordo com o ranking das histórias mais e menos 
vivenciadas e também com a freqüência das histórias identificadas, rejeitadas e idealizadas. Foi 
verificada uma elevada correlação entre a história com que homens e mulheres mais se identificaram. A 
história preferida por eles foi "viagem", que aponta para o desejo de estabelecer planos de vida e 
crescimento em conjunto. A segunda história mais identificada, "costurar e tricotar", também sugere a 
percepção de que cada relacionamento é diferente, não havendo fórmulas universais. Por outro lado, as 
muitas semelhanças e poucas diferenças encontradas entre os gêneros devem ser aprofundadas em 
pesquisas futuras, pois estas táticas diferentes que homens e mulheres usam para tentar administrar a 
relação podem se revelar importantes para o êxito do aconselhamento e da condução dos 
relacionamentos. 
 
 
 
196. A Modificação de Comportamento de uma Pessoa com Síndrome de Down e Hipotireoidismo 
Através da Análise Experimental do Comportamento (Modifying the Behavior of a Person with Down 
Syndrome and Hypotheiroidism Through the Experimental Analysis of Behavior) (EDC; Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). CLARICE ALMEIDA (Universidade Católica de Pernambuco - 
UNICAP), Maria Cristina Amazonas (Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP), José Orlando 
Rabelo (Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP), Maria Cecília Nora (Universidade Católica de 
Pernambuco - UNICAP) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo deste trabalho foi desenvolver habilidades de socialização (comunicação 
interpessoal) e habilidades motoras requeridas no cotidiano (abrir e fechar portas, acender lâmpadas, 
etc.) em I.C., uma mulher de 39 anos, portadora da Síndrome de Down e hipotireoidismo. Para tanto, foi 
feito uso dos métodos propostos pela Análise Experimental do Comportamento derivada do 
Behaviorismo Radical de Skinner, em especial da técnica do condicionamento operante que consiste em 
reforçar respostas dadas espontaneamente pelo sujeito, a fim de aumentar a freqüência das mesmas. As 
técnicas adotadas foram a modelagem, ou método das aproximações sucessivas, na qual o reforço é 
dado a cada comportamento que se aproxime do final, discriminando-se as respostas até obtermos a 



desejada, juntamente com a instrução e a modelação. A instrução especifica o reforçador e o 
comportamento desejado, e, dessa forma, assegura-se que a mesma seja um estímulo discriminativo 
(ED) eficaz. Quando a instrução especifica o reforço, implícita ou explicitamente, é denominada regra, e 
o comportamento conseqüente é denominado “comportamento governado por regras”. A modelação 
consiste em apresentar o comportamento a ser aprendido com o propósito de ensinar por imitação. A 
participante foi reforçada imediatamente após responder corretamente as atividades, com reforçadores 
primários e sociais (aplausos, elogios, etc.). No início do programa, I.C. não era capaz de cumprimentar 
espontaneamente ou desenvolver atividades simples do cotidiano, como abrir portas, acender a luz ou 
guardar os brinquedos após fazer uso dos mesmos. Ao término do programa, feita a avaliação final do 
comportamento de I.C., é possível constatar o progresso: a participante é capaz de cumprimentar 
espontaneamente não apenas os instrutores, mas os outros participantes do programa; expressar suas 
vontades e apreensões, dizendo que atividades gostaria de executar nas sessões, além de assumir 
atividades que antes eram executadas por sua mãe, como abrir e fechar o zíper da roupa, lavar as mãos, 
limpar a boca com um guardanapo e guardar seus brinquedos. Já não depende de outras pessoas para 
abrir e fechar portas e acender as luzes. Ao final deste período de trabalho, feita uma análise qualitativa 
dos resultados, foi possível afirmar que o uso sistemático dos métodos citados colaborou decisivamente 
para a modificação do comportamento da participante, atendendo as expectativas do programa. 
 
 
 
197. MTS_DSS 1.0: Software Desenvolvido para o Estudo de Discriminações Condicionais e Simples 
(MTS_DSS 1.0: Software Designed to Study Conditional and Simple Discrimination). Márcio Borges 
Moreira (Instituto de Educação Superior de Brasília), CRISTIANO COELHO (Universidade Católica de 
Goiás) 
 
Resumo/Abstract: O software MTS_DSS 1.0 foi desenvolvido para viabilizar estudos que envolvem 
tarefas de discriminação simples e discriminações condicionais. Suas principais características são a 
facilidade e a rapidez com que novos procedimentos podem ser feitos, sem a necessidade da 
intervenção de um programador de computador. O MTS_DSS 1.0 funciona sob o uso de protocolos nos 
quais cada tentativa pode ser configurada separadamente. Cada protocolo corresponde a uma fase do 
experimento. Os experimentos não precisam ser interrompidos para mudar o protocolo corrente sendo 
ilimitado o número de protocolos possíveis em um mesmo experimento. Cada protocolo possui as 
seguintes possibilidades de configuração: 1) discriminação simples (1 a 6 escolhas) ou discriminação 
condicional (1 modelo e 1 a 6 escolhas); 2) apresentação de estímulos visuais e/ou auditivos; 3) tamanho 
do intervalo entre tentativas; 4) procedimento de correção (repetir a tentativa); 5) randomização da 
seqüência das tentativas bem como das posições dos estímulos-escolha; 6) apresentação e escolha de 
feedback auditivo e/ou visual; 7) mostrar número de acertos e/ou número de erros; 8) apresentar 
instrução inicial e/ou pedidos de relato ao longo do protocolo; 9) critério de finalização por tempo e por 
desempenho. O software possui ainda dois interessantes módulos de configuração. Em um deles é 
possível criar e editar instruções, mensagens e relatos que serão utilizados no experimento com 
possibilidade de alterar cor do fundo, da letra e tamanho da fonte ou utilizar figuras. O outro módulo 
permite ao experimentador criar facilmente estímulos, utilizando uma infinidade de fontes true-type do 
Windows que podem ser encontradas sem custos na Internet. Todos os objetos (protocolos, estímulos, 
instruções, etc.) criados pelo experimentador podem ser arquivado no computador e facilmente 
acessados para uso em novos experimentos. Cada protocolo gera um arquivo de resultados com a 
descrição das configurações da sessão e medidas (tentativa a tentativa) como latência da resposta, 
resposta, estímulos, entre outras, e sumários estatísticos simples. O MTS_DSS 1.0 foi desenvolvido em 
Visual Basic® 5.0 e roda em ambiente Windows®. 
 
 
 
198. Número de Respostas e Extinção em Ratos Com Lesão do Núcleo Mediano da Rafe (Number of 
Responses and Extinction in Rats with Lesion in Median Raphe Nucleous) (Baseado em Dados/Data-
Based Presentation). FERNANDA AUGUSTINI PEZZATO, Katsumasa Hoshino (UNESP – Bauru) 
 



Resumo/Abstract: Ratos com lesão eletrolítica da área do núcleo mediano da rafe apresentam 
hiperatividade locomotora e comportamentos estereotipados repetitivos, sugerindo remoção de freio 
inibitório geral. É possível, entretanto, que estes efeitos derivem da remoção de uma modulação 
exercida sobre os sistemas motivacionais. Fundamenta esta suposição o fato de 
comportamentos induzidos pela lesão serem exacerbados em situação aversiva natural de exposição em 
plataformas elevadas. O presente estudo avaliou se a taxa de pressões à barra condicionada com água, 
soluções de açúcar ou sal podem indicar a hipótese válida. Ratos Wistar (n=22), machos, adultos com 
270-320 gramas de peso, foram usados. A lesão eletrolítica do n. mediano da rafe foi efetuada (n=11) 
com as coordenadas de Paxinos & Watson. O grupo controle (n=11) foi submetido à lesão fictícia. A 
modelagem foi efetuada após recuperação pós-cirúgica com privação prévia de água por 48 h. A fase de 
testes foi constituída por sessões em CRF e extinção, conseqüenciadas por água, solução de sacarose a 
10% e solução de cloreto de sódio a 5%. A significância estatística das diferenças foi estabelecida pela 
ANOVA (Statsoft), com nível de significância a 5%. Os ratos lesados apresentaram taxas de respostas 
significativamente maiores (13,02+-4,49 respostas/minuto) comparativamente aos controles (9,02+-4,45) 
na sessão em CRF com água. O desempenho correspondente quando as respostas foram seguidas de 
solução açucarada foi de 13,18+-4,21 nos ratos lesados e 5,70+-1,77 nos controles. A taxa de respostas 
em CRF com água salgada mostrou não ser diferente entre os grupos (2,10+-2,07 e 1,14+-0,95 
respectivamente). O critério de 5 minutos sem pressão à barra adotado para a extinção foi atingido pelo 
grupo controle após a emissão uma média de 41,2+-19,2 respostas, e por um número significantemente 
maior pelos animais lesados (87,9+-41,4 respostas) após CRF água; sendo o tempo necessário para a 
extinção maior nos animais lesados (22,5+-10,5 minutos) que nos controles (14,0+-5,9 minutos). A 
extinção nos animais lesados após condicionamento com solução açucarada aconteceu após emissão 
de 63,7+-17,8 respostas enquanto nos controles ocorreu após 17,5+-13,7 respostas, sendo esta 
diferença significante; em relação ao tempo, não se obteve diferença estatística (23,8+-12,1 minutos nos 
lesados e 11,7+-11,1 nos controles). Na sessão de extinção com solução salgada não foram 
encontradas diferenças significativas em relação ao número de respostas ou ao tempo. Conclui-se que 
os parâmetros avaliados indicam que a lesão promovida remove uma modulação inibitória sobre os 
mecanismos centrais de reforçamento e aversão. 
 
* Aluna bolsista PIBIC/CNPq – UNESP. 
 
 
 
199. Avaliação Neurocomportamental dos Efeitos da Exposição a Agentes Tóxicos: Fidedignidade Teste-
Reteste da Bateria BARS em Português para Pessoas de Baixa Escolaridade (Portuguese Battery Test-
Retest Reliable to Low Scholarship Population) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). 
DANIELLE MACEDO, Lincoln da Silva Gimenes, Luciana Alves (Universidade de Brasília) 
 
Resumo/Abstract: A bateria de testes BARS é um dos instrumentos mais amplamente utilizados para 
avaliação dos efeitos da exposição a tóxicos. Os objetivos principais do trabalho são: estender a 
fidedignidade do teste à população adulta de baixa escolaridade e contribuir para disponibilização de um 
sistema de avaliação neurocomportamental que possa ser utilizado cross culturalmente. A partir da 
avaliação teste-reteste obteve-se índices de correlação moderados ou altos e significativos para seis dos 
oito testes. Os dados obtidos permitem considerar a hipótese de fidedignidade da bateria válida, embora 
não possa ser excluído e controlado o efeito da aprendizagem ao longo das quatro sessões de 
aplicação. Pode-se supor que a junção de esforços de pesquisadores de várias regiões e países no 
sentido de comprovar a fidedignidade do teste para diferentes populações pode ter como conseqüência 
a aplicação da bateria BARS como teste cross culturalmente válido. Assim, tarefas de detecção, 
prevenção e minimização de efeitos neuropsicológicos adversos contingentes à exposição a agentes 
tóxicos passam a contar com mais um suporte instrumental de qualidade. 
 
 
 
200. Um Estudo Sobre as Possíveis Interações Entre o Chronic Mild Stress e o Desempenho Operante. 
(Possible Interactions Between Chronic Mild Stress and Operant Performance). ANA CARMEN 
OLIVEIRA DOLABELA (PUC-SP) 



 
Resumo/Abstract: Chronic Mild Stress é um modelo animal experimental de anedonia induzida através 
da exposição de ratos a estressores moderados por um longo período de tempo. Este modelo foi 
proposto, em 1987, Willner, Towell, Sampson, Sophokleus e Muscat. O objetivo deste estudo foi verificar 
se a submissão de ratos a sessões operantes de esquema concorrente FR água – FR sacarose, de 
mesmo valor, durante a exposição aos estressores iria produzir alterações: a) no peso corporal dos 
sujeitos; b) no consumo de água e sacarose, medido em testes semanais de consumo e preferência de 
líquidos e c) no número de respostas de pressão à barra emitidas nas sessões operantes comparado-se 
com as respostas emitidas antes, durante e depois dos estressores. O delineamento foi composto de 
três condições experimentais: teste de consumo e preferência de líquidos, sessões operantes de 
esquema concorrente e regime crônico de estressores moderados. Essas condições ocorreram de três 
maneiras para três grupos. Os sujeitos do grupo 1 foram expostos a seis semanas de regime de 
estressores. Os sujeitos do grupo 2 foram, primeiramente, expostos a sessões operantes de esquema 
concorrente FR água – FR sacarose e, logo em seguida, passaram pelo regime de estressores e depois, 
novamente, pelas sessões operantes. No grupo 3, as sessões operantes continuaram a acontecer uma 
vez por semana, durante o regime de estressores. Os sujeitos dos três grupos foram submetidos aos 
testes semanais de consumo e preferência de líquidos antes, durante e depois do regime de estressores. 
Um sujeito controle foi submetido apenas aos testes de consumo e preferência de líquidos, não houve 
exposição aos estressores nem foi submetido à sessões operantes. Cinco pontos principais foram 
observados nos resultados: 1) alteração do peso corporal presente em todos os sujeitos expostos ao 
regime de estressores; 2) redução na ingestão de sacarose e na preferência pela sacarose sobre a água 
ocorridas durante a exposição aos estressores, medido através do teste de consumo e preferência de 
líquidos; 3) os sujeitos que haviam sido submetidos às sessões operantes antes dos estressores 
voltaram a apresentar, nos teste de consumo e de preferência de líquidos, a mesma ingestão anterior à 
exposição, ao contrário daqueles que não haviam sido submetidos às sessões operantes; 4) os sujeitos 
submetidos às sessões operantes responderam com maior freqüência na barra correspondente à 
liberação da sacarose do que na barra correspondente à água, tanto nas sessões realizadas antes do 
início, quanto nas realizadas após o término da exposição aos estressores e 5) os sujeitos submetidos à 
sessões operantes durante os estressores reduziram o número de respostas na barra correspondente à 
sacarose durante a exposição aos estressores. Entretanto, dois destes três sujeitos retornaram aos 
valores anteriores antes do término da exposição aos estressores. 
 
 
 
201. Psycho Tacto: Apresentação de um Software para o Estudo de Relatos Verbais sob a Efeito de 
Diferentes Contingências (PsychoTacto: Presentation of Software for the Study of Verbal Reports Under 
Effect of Different Contingences) (VRB). LUCIANO DE SOUSA CUNHA, Marco Antônio Amaral Chequer, 
João Carlos Muniz Martinelli (Universidade Vale do Rio Doce), José Geraldo Lima Cunha (Bartofil Ind. e 
Comércio Ltda.), Elizeu Batista Borloti (Universidade Federal do Espírito Santo) 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho descreve um software para o estudo do efeito de diferentes 
contingências sob o comportamento verbal tacto – “PsychoTacto” (Cunha, Chequer, Cunha, Martinelli & 
Borloti, 2004). O programa pretende contribuir empírica e experimentalmente na compreensão das 
variáveis de controle do relato verbal de eventos privados, tendo como parâmetro contingências 
programadas. O programa é executado em ambiente Windowsâ e apresenta campos para o registro de 
dados de identificação como sexo, idade, curso (ou profissão) e código do participante. Em uma segunda 
janela, apresenta tela dispondo de quatro estímulos (“cards”), sendo uma localizada na parte superior 
central da tela (estímulo-modelo), e mais três estímulos, alinhados horizontalmente na parte inferior da 
tela (estímulos-comparação). À direita do estímulo-modelo há um display, para o registro de pontos 
(bônus). Além de registrar as respostas certas e erradas de cada participante, o software também 
registra o tempo de resposta (milésimos de segundos entre o clique na “carta” e o clique no botão “clique 
para continuar”). Permite a programação de quatro contingências separadas em dois procedimentos 
(reforçamento positivo/punição negativa – punição positiva/reforçamento negativo). Dispõe de recursos 
como escolha da cor da tela e dos estímulos, controle do som e produção de tabelas e gráficos, com 
possibilidade de selecionar escalas fixas. Em sua aplicação, o participante deve responder clicando com 
o mouse no estímulo comparação, sendo a conseqüência programada de acordo com a contingência em 



estudo, ocorrendo respostas a um dos estímulos-comparação, disponibilizando na tela uma 
conseqüência, que indica se a resposta está certa ou errada. O número de telas é programável 
permitindo uma variação na oferta do delineamento experimental. Ao término de cada procedimento, ao 
participante pode ser solicitado a responder questões sobre o procedimento, com preenchimento direto 
na tela do computador. 
 
 
 
202. Tacto de Eventos Privados: Estudo de Relatos Verbais Sobre Efeito de Diferentes Contingências de 
Reforçamento (Tact of Private Events: Study of Verbal Reports Under Effect of Different Reinforcement 
Contingences) (VRB). LUCIANO DE SOUSA CUNHA, Marco Antônio Amaral Chequer, João Carlos 
Muniz Martinelli (Universidade Vale do Rio Doce), Elizeu Batista Borloti (Universidade Federal do Espírito 
Santo) 
 
Resumo/Abstract: O presente projeto por objetivo investigar o controle de contingências programadas 
sobre o tacto de eventos privados (sentimentos). Método: Participantes: 60 estudantes de graduação, 
cursando o primeiro ano (1º ou 2º períodos), idade entre 18 e 22 anos, de ambos os sexos. 
Material/procedimento: Será aplicado o software “PsychoTacto”, sendo programados dois grupos de 
contingências: Reforçamento Positivo/Punição Negativa e Punição Positiva/Reforçamento Negativo. O 
software registra dados de identificação como sexo, idade, curso (ou profissão) e código do participante. 
Durante o experimento, apresenta uma tela dispondo de quatro estímulos (“cards”), sendo uma 
localizada na parte superior central da tela (estímulo-modelo), e mais três estímulos, alinhados 
horizontalmente na parte inferior da tela (estímulos-comparação). Serão apresentadas 100 telas, 50 para 
cada contingência. O participante deverá responder clicando com o mouse no estímulo comparação, 
sendo a conseqüência programada de acordo com a contingência em estudo. Ocorrendo respostas aos 
estímulos-comparação, é disponibilizada na tela uma conseqüência, que indica se a resposta está certa 
ou errada. Ao término de cada procedimento, ao participante será solicitado a responder questões sobre 
o que sentiram (tacto de eventos privados) em relação ao seu desempenho durante a tarefa. O primeiro 
grupo responderá a um questionário fechado e o segundo grupo responderá a um questionário aberto. 
Pretende-se comparar as respostas aos questionários com referências demonstrativas entre sentimentos 
e contingências de reforçamento e punição de acordo com os dois tipos de relatos solicitados e fazer 
uma análise dos gráficos emitidos pelo programa. 
 
 
 
203. Um Questionamento do Desamparo Aprendido como Modelo Animal de Depressão: O Efeito de 
Choques Incontroláveis Sobre a Aprendizagem Discriminativa com Reforço Positivo (Questioning 
Learning Helplessness as an Animal Model of Depression: Effect of Uncontrollable Shocks on 
Discriminative Learning Under Positive Reinforcement). EMILEANE COSTA ASSIS DE OLIVEIRA, Júlio 
César Coelho de Rose, Maria de Jesus Dutra dos Reis (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: O fenômeno do Desamparo Aprendido é definido como sendo o efeito da estimulação 
aversiva incontrolável sobre a aprendizagem. Experimentos mostraram que organismos expostos a 
estímulos aversivos não contingentes, isto é, estímulos cujas probabilidades de ocorrerem ou não 
independem de quaisquer respostas por eles emitidas, apresentam dificuldade na aquisição 
subseqüente de novos operantes. Isso é demonstrado pela comparação entre o desempenho desses 
sujeitos com o de organismos experimentalmente ingênuos submetidos a uma mesma condição de 
aprendizagem. A hipótese mais aceita para o modelo do Desamparo é que existe a aprendizagem, por 
parte do organismo desamparado, de que seus comportamentos não produzem efeitos ambientais. A 
grande repercussão dessa hipótese fez com que Seligman propusesse, em 1975, o desamparo 
aprendido como um modelo animal de depressão, desde então sendo utilizado em diferentes tipos de 
pesquisa. O embasamento dessa formulação dá-se fundamentalmente em trabalhos desenvolvidos com 
estímulos aversivos incontroláveis (principalmente choque elétricos) e testes com respostas de 
fuga/esquiva. O objetivo do trabalho foi o de investigar se esse efeito da estimulação aversiva 
incontrolável se dá também no aprendizado de novas respostas operantes positivamente reforçadas. 
Vinte e quatro ratos machos foram submetidos a uma seqüência de esquemas de reforçamento múltiplos 



- Mult VI 15/15, Mult VI 15/ EXT e Mult VI EXT/15 (Condição de Reversão da Discriminação) - em 
sessões de Longa Duração (3 horas). Os esquemas foram apresentados para todos os sujeitos em uma 
mesma ordem até que fosse atingido o critério de aprendizagem (3 dias de sessão). As sessões eram 
intercaladas a tratamentos experimentais aversivos incontroláveis, controláveis- duas sessões de 60 
choques para cada sujeito- ou a tratamentos não aversivos, de acordo com o grupo a que o animal 
estivesse inserido. A análise de desempenho dos sujeitos mostrou que todos os grupos aprenderam as 
discriminações, original e revertida, com a mesma velocidade de aprendizagem. Os dados apontam 
ainda para o fato do uso das sessões de longa duração terem possibilitado essa aprendizagem 48 horas 
após o choque, revelando uma otimização na velocidade de aquisição desse comportamento. Estes 
resultados nos remetem ao fato de que inúmeras replicações que se seguiram ao experimento inicial de 
1967 corroboram a suposição de que a incontrolabilidade é a variável crítica na determinação do efeito 
do estímulo aversivo incontrolável na aprendizagem posterior. Segundo Hunziker(1997), dados 
experimentais da literatura sugerem a importância dessa variável, porém ela não seria suficiente para 
observar o desamparo, o que foi verificado no presente estudo. 
 
 
 
204. Aprendizagem de Leitura Receptiva e de Comportamento Textual: Efeito do Número de Palavras 
Treinadas Sobre o Repertório Recombinativo (Receptive Reading and Textual Behavior: Effect of the 
Number of Trained Words on Recombinative Repertoire) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). 
REGIANE QUINTEIRO, Lício Andrade , Lilian Cherulli, Talita Leão, Cinthia Camimura, Elenice Seixas 
Hanna 
 
Resumo/Abstract: O controle comportamental por elementos de estímulos compostos a partir do treino 
do todo e a emergência de repertório recombinativo ocorrem na aprendizagem de leitura e de outras 
habilidades complexas. No presente trabalho o experimento investigou o efeito do número de palavras 
treinadas sobre a aquisição de leitura recombinativa com pseudo-alfabeto. Participaram do Experimento 
doze estudantes universitários, sendo que seis deles foram expostos a uma replicação parcial e 
sistemática de Albuquerque (2001). Foram realizados treinos em um computador de pareamento de 
desenhos ambíguos (B) aos respectivos nomes ditados (A), de palavras impressas (C) às palavras 
ditadas (A) e de nomeação (D) das palavras impressas (C). Após os treinos AB, AC e CD com dois 
estímulos de cada modalidade foram realizados testes de equivalência (BC e CB) e testes de leitura 
recombinativa com palavras novas formadas por elementos das palavras de treino (BC, CB, AC, CD). Os 
participantes foram expostos a seis ciclos de treinos e testes, sendo treinadas relações de duas palavras 
em cada ciclo totalizando 12 palavras. Testes finais foram realizados com todas as palavras de treino e 
palavras com recombinação. Os outros seis estudantes universitários foram expostos a um delineamento 
semelhante, mas os treinos e testes com figuras foram omitidos. Os resultados mostraram que todos os 
participantes aprenderam as relações treinadas com as 12 palavras. Dentre esses, sete participantes 
apresentaram um aumento gradual na leitura recombinativa com o aumento de palavras treinadas, 
sendo a maioria exposta aos treinos de relações entre figuras palavras ditadas e impressas. Os 
desempenhos observados confirmaram a importância da quantidade de treino com palavras formadas 
pelas mesmas letras para a aquisição de leitura recombinativa, sugerida em outros estudos. Os 
resultados de participantes em estágios iniciais de aquisição e aqueles que não adquiriram leitura 
recombinativa sugerem controle seletivo. Os achados mostram que o procedimento empregado com 
pseudo-alfabeto foi adequado para investigar a aquisição de repertório recombinativo por universitários. 
Eles sugerem também a combinação de treinos AB e AC como um fator que acelera a aquisição de 
controle por elementos de estímulos compostos quando comparado com o treino apenas das relações 
AC. O procedimento utilizado foi útil para investigar a emergência de leitura recombinativa e servirá para 
avaliar o efeito de outras variável sobre o desempenho de leitura oral e receptiva. 
 
 
 
205. Reforçamento de Variação Comportamental e Repetição Produzem Imunização ao Desamparo 
Aprendido (Reinforcement of Behavioral Variation and Repetition Produce Learned Helplessness 
Immunization) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). FERNANDO MANFRÉ, Marcos Yamada, 
Maria Hunziker (Universidade de São Paulo) 



 
Resumo/Abstract: Esse experimento teve por objetivo investigar se o reforçamento positive da variação 
ou da repetição comportamental poderia imunizar o sujeito contra o desamparo aprendido. Sessenta e 
três ratos foram divididos em três grupos (n=21), expostos a diferentes contingências de reforçamento 
em uma caixa com duas barras: esquerda (E) e direita(D). Na primeira fase, a unidade comportamental 
para reforçamento foi uma seqüência de quatro respostas de pressão à barra. A combinação de duas 
barras e quatro respostas tornava possível a formação de 16 seqüências diferentes (por exemplo, EEEE, 
DDDD, EDDE, DEEE, etc). Sob a contingência VAR, o reforçamento era mais provável quanto mais 
variável fosse a seqüência emitida; sob a contingência REP, apenas a seqüência EEEE era reforçada. 
Um grupo foi submetido ao reforçamento VAR, outro a REP e um terceiro (ingênuo ou ING) permaneceu 
na sua gaiola viveiro, sem receber reforçamento. Em seguida, cada grupo foi dividido em três subgrupos 
(n=7), cada um exposto a um dos seguintes tratamentos: choques controláveis (C), choques 
incontroláveis (I) ou nenhum choque (N). No dia seguinte, todos os sujeitos foram testados sob uma 
contingência de fuga, onde pular para o compartimento oposto da caixa (shuttlebox) produzia a imediata 
interrupção do choque. Os resultados mostraram que , na primeira fase, todos os animais VAR variaram 
suas seqüências, enquanto os animais REP apresentaram quase que exclusivamente a seqüência 
EEEE, indicando sensibilidade ao reforçamento positivo utilizado. Na sessão de teste, apenas os animais 
N-I não apreenderam a resposta de fuga (efeito de desamparo aprendido). Os animais VAR e REP 
aprenderam essa resposta sem diferenças entre si, mesmo aqueles que foram previamente expostos 
aos choques incontroláveis. Esses resultados mostram efeito de imunização produzido por reforçamento 
positivo, sem efeito diferencial quer a primeira aprendizagem tenha sido de variação ou repetição 
comportamental.  
 
 
 
Palavras chave: desamparo aprendido, efeito de imunização, variabilidade operante, repetição operante. 
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206. Pesquisa Sobre Comportamento, Álcool ( Etanol) e Cocaína no JEAB, de 1990 a 2003 (Research 
About Behavior, Alcohol (Ethanol) and Cocaine in JEAB, from 1990 to 2003) (BPH; Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). Bruno Lima Soalheiro, João Carlos M. Martinelli (Núcleo de Estudos 
em Análise do Comportamento e Prática Cultural ACPC/UNIVALE) 
 
Resumo/Abstract: Pesquisas sobre a relação entre álcool e cocaína são ainda incipientes no campo da 
análise experimental do comportamento (AEC) no Brasil. Entretanto, a existência de publicações 
internacionais na área revela que tais estudos são fundamentais para a compreensão dos padrões 
comportamentais associados ao emprego de tais substâncias. A presente pesquisa teve por objetivo 
verificar a descrição de estudos experimentais que utilizam álcool e cocaína como variáveis, fez-se para 
isso um levantamento dos artigos publicados no Journal of Experimental Analysis of Behavior (JEAB), 
tendo como referência as palavras-chave: cocaine, ethanol, e alcohol, isoladamente ou em conjunto, no 
período de 1990 a 2003. Os artigos foram analisados segundo: autor, título, ano de publicação, tipo de 
sujeito utilizado, tipo de via de administração, tipo de droga, principais objetivos e resultados. Foram 
encontrados 61 artigos a partir das três palavras-chave em toda a história do JEAB, dos quais 34, a 
maioria, foi publicada entre 1990 e 2003. Desses artigos, 25 foram selecionados para análise. O tipo de 
sujeito mais utilizado em todos foi o rato (N=9), como o uso de 4 espécies diferentes, seguido do macaco 
(N=8), com 3 espécies. A via de administração mais utilizada nas foi a intramuscular, e a droga mais 
utilizada nos estudos foi cocaína (N=18). Houve estudos em que as duas drogas investigadas 
conjuntamente (N=3). Houve variabilidade nos objetivos e resultados, sendo os estudos que investigam 
alteração de desempenho os mais correntes. Foram encontradas referências a 187 veículos de 
publicação cientifica em todos os estudos, sendo a maioria revistas cientificas. Descobriu-se que o 
próprio JEAB serviu como referência para muitos estudos investigados. 



 
 
 
207. Semantic Evaluative Conditioning and Consciousness of Contingencies (Condicionamento 
Avaliativo Semântico e Consciência das Contingências) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). 
JUAN MOISES DE LA SERNA (Universidad de Sevilla) 
 
Resumo/Abstract: This comparative study intended to determine what kind of stimuli facilitates the 
modification of attitudes, beliefs and values. The procedure of Evaluative Conditioning, which allows to 
modify our attitudes for the mere combined presentation of a novel stimulus with a very pleasant stimulus, 
converting the first in pleasant, was used. Thirteen participants were exposed to one of three types of 
stimuli: Words, nonsense words and trigrams. The results suggest that the use of words generated lesser 
relevant changes of attitudes, as compared to changes produced by nonsense word and trigrams; these 
effects were reached independently if the participants were conscious to the changes or not. 
 
 
 
208. Habilidades Sociais e Aprendizagem: um Estudo de Caso (Social Abilities and Learning: A Case 
Study) (TBA). THAISSA AIRES NAHMIAS (Universidade de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: A relação entre dificuldades de aprendizagem e habilidades sociais vem sendo campo 
de investigação constante devido a sua fundamental importância na adaptação social do indivíduo em 
seu meio e à preocupação em identificar variáveis que interfiram no ajustamento do indivíduo e que, 
portanto, possam ser modificadas. O presente trabalho visa demonstrar a relação existente entre os 
temas contextualizada sob a ótica da Terapia Comportamental Cognitiva (TCC), focalizando o processo 
cognitivo-comportamental de solução de problemas aplicado ao contexto interpessoal, embasado nos 
princípios da análise do comportamento. São destacados os temas, suas conceituações e ralações 
existentes, confirmados a partir de um estudo de caso realizado, no qual pôde-se constatar a importância 
do Treino das Habilidades Sociais para o desenvolvimento da habilidade de solução de problemas em 
indivíduos com queixas de dificuldades de aprendizagem e de comportamento. No estudo de caso são 
destacados identificação do cliente, queixa, intervenções, objetivos terapêuticos, evolução e resultados, 
partindo de uma análise funcional, instrumento de trabalho do analista do comportamento, uma vez que 
permite identificar quais contingências operam um comportamento, bem como inferir quais as que 
operaram no passado do cliente, e a partir daí propor relações de contingências mais adequadas que 
alterem os padrões comportamentais no que se refere às dificuldades de aprendizagem e habilidades 
sociais. A partir do caso clínico pôde-se confirmar que programas de desenvolvimento e treinamento de 
habilidades sociais fornecem conseqüências positivas ao indivíduo e aumentam seu repertório 
comportamental. 
 
Palavras-chave: Dificuldades de Aprendizagem, Habilidades Sociais, Terapia Comportamental Cognitiva 
e Análise Funcional. 
 
 
 
209. Controle de Estímulos com Esquemas de Reforçamento em Rattus Norvegicus (Stimuli Control with 
Different Reinforcement Schedules in Rattus Norvegicus). LANA CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA, 
Ana Paula de Andrade Sardinha, Marcus Bentes de Carvalho Neto (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: Uma classe de respostas ocorre na presença de algum evento que pode vir a exercer 
controle sobre sua emissão futura. Quando uma resposta é mais provável de ocorrer na presença de um 
estímulo (SD) do que na sua ausência ou na presença de outros (S&#8710;), pode-se dizer que ocorreu 
controle discriminativo dessa resposta. O objetivo deste trabalho foi colocar a resposta de pressão a 
barra (RPB), em altas e baixas taxas, de um rato sob controle discriminativo de diferentes estímulos 
luminosos, alternando na presença de cada estímulo diferentes esquemas de reforçamento: DRH e 
FR/Extinção. O sujeito utilizado foi uma rata albina, da espécie Rattus norvegicus, com história prévia de 
fortalecimento e enfraquecimento da RPB, privada de água 24 horas antes de cada sessão. Utilizou-se 



uma Caixa de Condicionamento Operante modelo FUNBEC. O procedimento envolveu três etapas: a) 
alternância de minuto a minuto entre DRH (SD1: luz intensidade 100%) e esquema intermitente de razão 
fixa (FR2) seguido de extinção após a liberação de um único reforço (SD2: luz intensidade 25%). O 
sujeito não apresentou indícios de que estivesse respondendo discriminativamente, justificando a 
mudança para a próxima etapa b) alternância de minuto a minuto entre DRH (SD1: luz intensidade 
100%) e extinção (S&#8710;: luz intensidade 0%), porém houve um aumento na freqüência da resposta 
de Lamber a concha (Lco) de forma que a duração desta influenciou no responder 
discriminativamente. Objetivando reduzir a freqüência e duração da mesma e tentar estabelecer o 
controle discriminativo realizou-se a etapa três. c) sessão com punição positiva contingente a resposta 
Lco. Foram realizadas no total nove sessões. Dentre os resultados obtidos constatou-se um aumento na 
taxa de RPB que inicialmente foi de 1,8 Rs/min, na 1º sessão de CRF (Reforçamento contínuo), 
enquanto que na última sessão de discriminação de estímulos luminosos foi de 22 Rs/min. O índice 
discriminativo na última sessão de discriminação na presença de SD1 e S&#8710; foi de 83,3%. Houve 
um aumento considerável da taxa da resposta Lco, que na 1º sessão de CRF foi de 0,5 Rs/min e na 
última sessão de discriminação foi de 1,5 Rs/min, o que afetou o estabelecimento do controle 
discriminativo. Constatou-se que o padrão de responder do sujeito não apresentava indícios de que 
estivesse respondendo discriminativamente, pois o fato de RPBs não serem emitidas ou serem emitidas 
numa freqüência mais baixa, quando o S&#8710; estava presente era devido à emissão da resposta Lco. 
 
 
 
210. Estabilidade de Equivalência de Estímulos: Efeito do Número de Tentativas de Treino e do 
Tamanho das Classes (Stimulus Equivalence Stability: Effect of Number of Training Trials and Class 
Size) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Verônica Bender Haydu, JULIANA BARBOZA 
CAETANO DE PAULA (UEL) 
 
Resumo/Abstract: Estudos sobre equivalência de estímulos têm demonstrado que a formação e a 
manutenção de classes equivalentes são afetadas por diversas variáveis, uma delas sendo o tamanho 
das classes a serem formadas. O presente estudo teve como objetivo avaliar se classes de estímulos 
equivalentes, envolvendo um maior número de estímulos, têm maior probabilidade de se manterem 
intactas após um intervalo de seis semanas, durante o qual os participantes não tiveram contato com o 
material da pesquisa. Participaram 24 estudantes universitários distribuídos aleatoriamente em quatro 
grupos. Os Grupos 1, 2, 3 e 4 foram ensinados a formar três classes com três, quatro, cinco e seis 
estímulos, respectivamente. Estímulos não-familiares eram relacionados por meio do procedimento de 
discriminação condicional, seguido por testes das relações emergentes realizados imediatamente após o 
treino e após um intervalo de seis semanas. Os resultados demonstraram que o desempenho dos 
participantes não teve relação com o tamanho das classes. O Grupo 2 (classes com quatro estímulos) 
apresentou o melhor desempenho, os Grupos 1 (classes com três estímulos) e o Grupo 4 (classes com 
seis estímulos) apresentaram desempenhos intermediários e mais heterogêneos e o Grupo 3 (classes 
com cinco estímulos) o pior desempenho. Foi observado que as relações diante das quais houve um 
maior número de erros foram aquelas ensinadas por último e, conseqüentemente, repetidas um menor 
número de vezes. Provavelmente, a variável que exerceu maior efeito sobre o desempenho dos 
participantes, foi o número de repetições de cada relação de estímulos e não o número de membros por 
classe. 
 
 
 
211. Pessoas Estressadas: E a Saúde como Anda? (Stressed People: What About Their Health?). 
RENATA RAIMUNDO DA SILVA (UNICAP), Silvana Bassetto, Sabrina Gallo, Juliana Gouveia, Flávia 
Santos, Marilda Emmanuel Novaes Lipp (PUC-Campinas) 
 
Resumo/Abstract: Stress é uma reação que envolve componentes emocionais, físicos, mentais e 
químicos, frente a determinados estímulos que irritem, amedrontem, excitem, confundam e/ou façam a 
pessoa extremamente feliz. O stress pode afetar de modo agudo todas as esferas da vida do ser 
humano e consequentemente sua qualidade de vida conceituada como um bem estar físico, emocional e 
social. Neste trabalho foi abordada a relação do Stress emocional com a qualidade de vida na área da 



saúde uma vez que trabalhos anteriores apontaram o Stress como fator desencadeante de algumas 
doenças. O presente estudo teve por objetivo verificar a qualidade de vida na área da saúde de pessoas 
que apresentam diagnóstico de stress. Para coleta de informações foram utilizados o Inventário de 
Sintomas de Stress para adultos de Lipp (ISSL) e o Inventário de Qualidade de Vida Lipp que é 
composto por questões que se referem a quatro quadrantes(afetivo, social, profissional e da saúde).Os 
dados foram coletados no Laboratório de Estudos Psicofisiológicos do Stress da PUC-Campinas como 
parte de um projeto mais amplo. A amostra se constituiu de 33 sujeitos, sendo 19 do sexo feminino 
(representando 58% da amostra) e 14 do sexo masculino(representando 42% da amostra) com faixa 
etária entre 21 e 57 anos. Entre os participantes, 85% se encontravam na fase de resistência, 12% na 
fase de exaustão e 3% na fase de quase-exaustão. Com relação a predominância dos sintomas do 
stress, 61% tiveram predominância dos sintomas psicológicos, 36% apresentaram predominância dos 
sintomas físicos e 3% apresentou predominância dos sintomas tanto físicos quanto psicológicos. No que 
diz respeito à qualidade de vida, 73% dos participantes apresentaram fracasso no quadrante da saúde e 
27% apresentaram sucesso neste mesmo quadrante. Verificou-se que 68% dos que estavam na fase 
resistência apresentaram fracasso no quadrante da saúde. E os demais 32% na mesma fase de Stress 
tinham sucesso. Já nas fase de quase-exaustão e exaustão, 100% dos participantes obtiveram fracasso 
no quadrante da saúde. O fato de que a maioria dos sujeitos estavam na fase de resistência do stress e 
a maioria deste apresentarem fracasso no quadrante da saúde indica o quanto o stress está sendo um 
elemento contribuinte deste fracasso. O stress emocional tem recebido atenção muito grande no 
contexto de fatores contribuintes para o desenvolvimento de uma série de doenças físicas e 
psicológicas, sendo que estudos anteriores sugeriram que o stress baixa os níveis de anticorpos e os 
componentes celulares do sistema imune. Os resultados encontrados demostram que talvez o Stress 
atue como fonte importante para o fracasso na qualidade de vida, no quadrante da saúde. O que 
indicaria a necessidade de um tratamento direcionado não só psicológico a nível de controle do stress 
mas também tratamento médico visando a melhoria da qualidade de vida deste sujeitos 
 
 
 
212. Simetria em Macaco-Prego (Cebus Apella) (Symmetry Test in Capuchin Monkey (Cebus apella) 
(Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ANA CLÁUDIA COSTA, Ana Leda Brino, Olavo Faria 
Galvão, Romariz Barros (UFPA) 
 
Resumo/Abstract: A formação de classes de estímulos equivalentes em experimentos com animais tem 
sido raramente documentada. Testes de simetria freqüentemente são uma barreira para a demonstração 
das propriedades formais de equivalência. É possível que variáveis de procedimento sejam responsáveis 
por parte dessa dificuldade. Participou da pesquisa um macaco-prego (Cebus apella), com história 
experimental de treino de discriminações condicionais arbitrárias via procedimento de modelagem de 
controle de estímulos e teste de simetria com resultados negativos. O objetivo da pesquisa foi 
desenvolver uma seqüência de ensino eficiente para levar à emergência de relações simétricas. As 
sessões ocorriam em uma câmara experimental com tela sensível ao toque e um dispensador de pellets 
de 190mg. Uma câmera VHS gravou a sessão do teste de simetria. O procedimento, de pareamento ao 
modelo com duas escolhas e atraso zero, foi aplicado nas seguintes etapas: 1) Retomada da LB de 
discriminações condicionais AB (A1B1, A2B2), seguida de verificação/indução de relações de controle 
mistas (seleção do S+ e rejeição do S-) durante as escolhas condicionais arbitrárias, com uso de 
comparação branca substituindo ora o S+ ora o S-; 2) Retomada das discriminações de identidade A 
(A1A1, A2A2) e B (B1B1, B2B2), como forma de prover ao sujeito experiências com as discriminações 
simultâneas e sucessivas necessárias nos testes, seguida de verificação/indução de relações de controle 
mistas nestas tarefas 4) Simulações de blocos de teste com a inserção de 12 tentativas de identidade 
entre as tentativas de LB arbitrária. 5) Teste de simetria. Os resultados indicaram a presença de controle 
misto nas escolhas no pareamento ao modelo arbitrário e por identidade, e a emergência das relações 
simétricas BA (B1A1, B2A2) testadas. No teste, o sujeito apresentou 33 acertos em 36 tentativas (24 de 
LB, 12 de teste). Dos três erros, dois ocorreram na LB AB (91,7% de acerto), e um nas tentativas de 
teste (novamente 91,7% de acerto). Os resultados indicam a necessidade de verificação e 
eventualmente de obtenção de topografias de controle de estímulos coerentes em discriminações 
condicionais para garantir testes positivos de desempenho emergente. A análise dos resultados em cada 
etapa e a preparação para o teste envolveu garantir a presença de relações de controle mistas na LB, e 



sessões de LB similares às de teste, um treino prévio que minimiza o efeito de novidade na sessão de 
teste. A emergência de simetria indica que no “verdadeiro” pareamento ao modelo as relações 
condicionais arbitrárias são também de equivalência. CNPq, CAPES, NIH. 
 
 
 
Palavras-chave: coerência de topografia de controle de estímulos, simetria, Cebus apella. 
 
 
 
213. Procedimentos de Ensino e Equivalência de Estímulo: Generalização de Leitura em Crianças com 
Dificuldades de Leitura (Teaching Procedures and Stimulus Equivalence: Reading Generalization in 
Children with Reading Difficulties). DANIELLE CARDOSO, Olivia Kato (UFPA) 
 
Resumo/Abstract: As pesquisas pautadas no paradigma de equivalência tem sugerido que a rede de 
relações gerada durante a formação de classes de equivalência pode estabelecer também o controle de 
respostas verbais por estímulos textuais menores que a palavra (letras e sílabas), promovendo a leitura 
generalizada. O procedimento de emparelhamento com o modelo tem-se mostrado eficiente em 
estabelecer a leitura com compreensão das palavras de treino, mas não em promover a leitura 
generalizada sem o uso de treinos especiais (cópia, ditado e oralização). O presente estudo investigou o 
efeito do ensino combinado de cópia, ditado e oralização, aplicado durante o treino das relações entre 
palavras ditadas e palavras escritas (AC), no estabelecimento do controle por unidades mínimas e na 
promoção da leitura generalizada. Duas crianças com dificuldades na aprendizagem de leitura foram 
submetidas ao ensino das relações AB (palavras ditadas e figuras) e AC e aos testes das relações entre 
figuras e palavras escritas (BC) e as relações inversas (CB), por meio do procedimento de 
emparelhamento arbitrário com o modelo. Durante o ensino das relações AC, após cada escolha correta, 
era apresentada uma tentativa de ensino combinado de oralização, cópia e ditado com construção da 
palavra correta selecionada. No ensino combinado, as crianças repetiam a palavra ditada pelo 
experimentador e construíam a palavra modelo escrita e ditada, selecionando cada sílaba na seqüência 
apropriada. Após a emergência das relações de equivalência, era conduzido o teste de leitura das 
palavras de treino e das palavras de generalização. Caso o participante não apresentasse a leitura 
generalizada eram conduzidas sondas de controle silábico. No pré-teste, os participantes não leram 
nenhuma sílaba e nenhuma palavra de treino e de generalização. Após o ensino das discriminações 
condicionais AC conjugado com o ensinos especiais combinados, as duas crianças apresentaram 
prontamente as relações de equivalência BC e CB e a leitura das palavras de treino. As crianças 
apresentaram, ainda, a leitura correta de algumas palavras de generalização. A análise dos testes de 
leitura das palavras de generalização e das sondas de controle silábico indicaram o controle parcial pela 
primeira palavra de treino. 
 
 
 
214. Procedimentos de Ensino e a Emergência de Leitura Recombinativa em Crianças com Dificuldades 
em Leitura (Teaching Procedures and the Emergence of Recombinative Reading for Children with 
Reading Difficulties). MARIA DE FÁTIMA SENA, Olivia Kato, Miriam Cruz (UFPA) 
 
Resumo/Abstract: Os estudos sobre a leitura têm ressaltado a importante o controle por todos os 
componentes da palavra. O controle parcial pelas sílabas dificulta a leitura e ensinos especiais 
combinados parecem revertê-lo, promovendo a leitura generalizada recombinativa. O presente estudo 
verificou a leitura generalizada recombinativa após ensino combinado de cópia, ditado e oralização em 
crianças com dificuldades em leitura e avaliou o controle parcial pelas sílabas das palavras de ensino. 
Seis crianças foram submetidas ao pré-teste e as três selecionadas foram expostas ao ensino 
combinado. Posteriormente, foram submetidas ao teste de leitura das palavras de treino (MALA, PATO e 
BOCA) e de generalização compostas pela recombinação das sílabas das palavras ensinadas. Se a 
leitura generalizada não ocorresse eram conduzidas sondas de controle silábico. A seguir era aplicado o 
teste das relações AB (palavra ditada-desenho), seguido dos testes de equivalência BC (desenho-
palavra escrita) e CB (palavra escrita-desenho). Após a emergência das relações de equivalência foi 



reaplicado o teste de leitura das palavras de generalização. Se as relações de equivalência não 
ocorressem eram ensinadas as relações AC (palavra ditada-palavra escrita) e reaplicados os testes de 
equivalência (BC e CB), seguidos do teste de leitura das palavras de generalização. Caso a leitura não 
ocorresse eram reaplicadas as sondas de controle silábico. Durante o pré-teste, os participantes 
reconheceram algumas letras, não fizeram a leitura de nenhuma sílaba, palavras de ensino e de 
generalização. Os participantes leram as palavras ensinadas, porém não apresentaram a leitura das 
palavras generalização após a primeira exposição ao ensino combinado. Um participante apresentou 
uma melhora nesse teste de leitura, aumentando de 0 para 7 e depois para 23 palavras lidas 
corretamente da primeira para a terceira aplicação. Todos apresentaram a emergência imediata das 
relações de equivalência BC e CB, sendo demonstrada para um na ausência do ensino das relações AC. 
Para dois foi demonstrada após o ensino das relações AC. Nas sondas de controle silábico, os 
participantes apresentaram elevado percentual de acertos nas três aplicações. Os ensinos especiais 
combinados facilitaram a emergência das relações de equivalência e o estabelecimento do controle 
pelos componentes da palavra, documentado pelas sondas de controle silábico. Porém, não 
promoveram a leitura recombinativa. 
 
 
 
215. Aprendizagem Observacional: Efeitos da Estrutura de Treino na Aprendizagem de Discriminações 
Condicionais e Formação de Classes Equivalentes em Deficientes Mentais (Teaching Through Modeling: 
The Training Structure Effects in the Conditional Discrimination Learning and the Equivalence Classes 
Formation in Mentally Retarded Subjects) (EDC; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). 
JULIANA TINI, Celso Goyos (UFSCAR) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo do estudo foi o de analisar a aprendizagem de discriminações condicionais 
por observação e formação de classes de equivalência, em deficientes mentais, envolvendo as 
estruturas de treino Linear, CaN e SaN. De maneira singular, neste foi controlado a variável dependente 
“participante”, considerando que, em geral, os estudos relatados na literatura submeteram cada grupo de 
participante a uma estrutura de treino diferente para, posteriormente, comparar o desempenho 
intergrupos. Foram ensinadas discriminações condicionais por modelação entre três conjuntos de figuras 
de objetos familiares. As estruturas de treino do tipo Linear, CaN e SaN estão, respectivamente, 
representadas pelas classes A1B1C1, A2B2C2, A3B3C3. Primeiramente foram ensinadas por 
modelação as relações A1B1, A2B2, B3A3. Após o teste individual destas relações e verificado as 
aprendizagens das mesmas pelo participante, foram ensinadas por modelação e depois testadas 
individualmente as relações, B1C1, C2B2, B3C3. As relações de testes de transitividade e equivalência 
foram, respectivamente, AC e CA. Todos os seis participantes alcançaram o critério de 
aprendizagem das discriminações condicionais por observação, definido pelo procedimento, sendo que 
para três participantes foi incluído um procedimento adicional. Um participante estabeleceu classes de 
equivalência, enquanto os demais apresentaram relações consistentes com outras classes e/ou relações 
inconsistentes. Sobre as três estruturas de treino, conforme apresentado nos resultados de cinco 
participantes, que atingiram o critério de aprendizagem das relações B1C1/C2B2/B3C3 em um mesmo 
número de sessões, envolvendo portanto as três estruturas de treino, sugere-se a pequena importância 
desta variável, pelo menos em delineamentos do presente tipo. Em relação ao ensino de discriminações 
condicionais por modelação verificou-se uma dificuldade na manipulação direta das contingências e da 
mensuração do responder durante a fase de ensino, constantado-se que é preciso, ainda, discutir 
possibilidades para uma efetivação de controle experimental e, por conseguinte, do ensino. 
 
 
 
216. Os Efeitos de uma História de Exposição a um Teste de Sensibilidade à Mudança de Contingência 
sobre o Comportamento Subsequente Discrepante de Seguir Regras (The Effects of a History of 
Exposure to a Test of Sensibility to Contingency Change on Subsequent Discrepant Rule-Following 
Behavior) (VRB; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). SYLVIO ÁLLAN, Luiz Albuquerque , 
Joene Santos 
 



Resumo/Abstract: Com o objetivo de testar algumas proposições acerca das condições sob as quais o 
seguimento de regras é mais ou menos provável de ser mantido, seis universitários, distribuídos em 
duas condições, 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 estímulos de comparação em uma dada seqüência. A Fase 1 consistia na apresentação de instruções 
mínimas; a Fase 2, na construção de uma história de variação comportamental, gerada por diferentes 
regras correspondentes; a Fase 3, na sinalização da mudança nas contingências de reforço; e a Fase 4, 
na apresentação da regra discrepante das contingências. Na Fase 1 (linha de base) nenhuma resposta 
era reforçada. Nas Fases 2 e 3 as seqüências corretas eram reforçadas em FR3. As duas condições 
diferiam quanto ao esquema de reforço programado para reforçar o não seguimento de regra na Fase 4. 
Nesta fase, o não seguimento de regra era reforçado em FR 3 na Condição FR 3 e em CRF na Condição 
CRF. Todos os participantes seguiram as regras durante a Fase 2. Na Fase 3, quando a mudança nas 
contingências foi sinalizada, quatro participantes responderam corretamente, de acordo com as 
contingências de reforço programadas e dois responderam incorretamente. Na Fase 4, quando a regra 
discrepante foi introduzida, os três participantes da Condição FR 3 seguiram regra, independentemente 
de terem apresentado desempenhos corretos, ou não, na Fase 3. Quanto aos três participantes da 
Condição CRF, o que apresentou um desempenho incorreto na Fase 3 seguiu regra na Fase 4 e os dois 
que responderam corretamente na Fase 3 deixaram de seguir regra na Fase 4. Os resultados das Fases 
2 e 3 apóiam a proposição que sugere que a interação entre a história de variação comportamental e a 
sinalização da mudança nas contingências contribui para tornar o seguimento de regra sensível à 
mudança nas contingências. Por outro lado, os resultados das Fases 3 e 4 limitam a generalidade de 
algumas proposições existentes na literatura e sugerem que uma história de sensibilidade à mudança 
nas contingências (testada na Fase 3) tem mais probabilidade de interferir no seguimento subseqüente 
de regra discrepante (observado na Fase 4) quando o esquema que reforça o não seguimento de regras 
é um esquema de reforço contínuo (Condição CRF) do que quando é um esquema de reforço 
intermitente (Condição FR 3). 
 
 
 
217. A Influência do Contexto Familiar no Consumo do Tabaco (The Influence of the Family Context in 
the Consumption of Tobacco) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). SIMONE MARTIN OLIANI, 
Isabelle Galafassi, Leila Franco (Unifil) 
 
Resumo/Abstract: O tabaco é uma planta cujo nome científico é Nicotlana Tabacum, na qual é extraída 
uma substância chamada nicotina. Seu uso surgiu aproximadamente no ano 1000 a.c.; nas sociedades 
indígenas da América central. A planta chegou ao Brasil provavelmente pela migração de trigos tupis-
guaranis. Suas folhas foram comercializadas sob a forma de fumo para cachimbo, rapé, tabaco para 
mascar e charuto; até que, no final do século XIX iniciou-se sua industrialização sob forma de cigarro. 
Como sabemos o hábito de fumar é muito freqüente na população, e o seu uso constante aumenta a 
probabilidade da ocorrência de algumas doenças; como: doenças pulmonares, bronquite crônica e 
enfisema, câncer de (pulmão, extrapulmonar, laringe, boca, esôfago, estômago, bexiga e de rim) 
carcinoma de pâncreas, leucemia e outras. O malefício do tabagismo é diretamente proporcional ao 
número de cigarros consumido e inversamente proporcional à resistência do fumante. O tabaco provoca 
dependência física relativamente fraca mas considerável dependência psíquica; é justamente pela 
considerável dependência psíquica que alguns consideram o hábito de fumar um dos mais difíceis de 
serem abandonados. O fumante é classificado em duas categorias: o fumante ativo e o passivo, sendo 
que este último denominado um fumante solidário, uma pessoa que se encontra no mesmo local onde 
existe um fumante ativo, inalando a fumaça e derivados provindos do cigarro. Sem dúvida começar a 
fumar é muito fácil, mas largar desse vício é bem difícil, os dados mais alarmantes foram que o número 
de jovens que experimentam cigarro cresce a olhos vistos; as causas e justificativas são múltiplas. 
Infelizmente segundo a OMS, 99% dos jovens que dão as primeiras tragadas se tornam fumantes. O 
objetivo deste projeto é pesquisar o período de iniciação e as variáveis causas que levam um jovem ao 
consumo do tabaco. Pesquisas demonstram que o fator mais forte para a tendência de fumar é viver em 
um meio onde se fuma. Segundo um trabalho realizado pelo departamento de Saúde, Educação e Bem-
estar dos Estados Unidos, se os pais fumam, 22,2% dos filhos fumam e 20,7% das filhas também, contra 
11,3% e 7,6%, respectivamente, quando os pais não são fumantes. Torna-se de extrema importância 



esse projeto, pois está fundamentado na prevenção e conscientização de como se inicia o consumo do 
tabaco dentro do contexto familiar e social.  
 
 
 
Palavras-chaves: Tabaco, Influência familiar, Jovem.  
 
 
 
218. O Papel da Leitura Diálogica no Desenvolvimento de Repertórios de Leitura (The Role of Dialogical 
Reading in the Development of Literacy Skills) (VRB). MISLENE LIMA , Carlos Souza (UFPA) 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho se insere em uma linha de pesquisa que tem procurado 
compreender os fenômenos da “linguagem” como diferentes competências lingüísticas, analisando-as 
sob um enfoque funcionalista. As respostas lingüísticas presentes nas interações indivíduo-ambiente 
podem ser interpretadas e analisadas como diferentes jogos de linguagem, ou mais especificamente, 
diferentes ajustes funcionais nestas interações. Dentro dessa perspectiva, objetiva avaliar como uma 
variável independente específica, a ‘leitura dialógica’(treino focalizado no uso de estratégias evocativas 
da linguagem, utilizando como instrumentos livros ilustrados e a apresentação de modelos verbais sutis 
contingentes as verbalizações da criança), afeta determinadas competências lingüísticas, entre as quais 
a leitura. Para isso, foram selecionados e analisados alguns estudos de Whitehurst e colaboradores que 
abordam a temática em questão, sendo possível destacar: 1) que a leitura dialógica tem um grande 
efeito no desenvolvimento lingüístico medido pelo desempenho em testes de vocabulário expressivo e 
receptivo; 2) que significantes resultados sobre respostas relacionadas à escrita, a formação do conceito 
de símbolos impressos (ex. nomear letras) e a diferentes competências lingüísticas podem ser obtidos 
quando realizado um programa de intervenção envolvendo tanto a leitura dialógica quanto atividades de 
conscientização fonética (ensinar os sons das letras); 3) que as competências lingüísticas orais e as 
relacionadas com símbolos (como conhecer a forma das palavras escritas, normas de impressos, 
grafemas, correspondência grafemas-fonêmas e consciência fonética) apresentam um importante papel 
em diferentes pontos durante o desenvolvimento da leitura, e que trabalhar essas competências na pré-
escola relaciona-se com uma menor ocorrência de problemas referentes a leitura em crianças em 
situação de risco. Esses dados ressaltam a relevância de programas de leitura dialógica somados a 
atividades que proporcionam a aquisição de competências relacionadas com símbolos para a aquisição 
de repertórios lingüísticos e de leitura. 
 
 
 
219. Uso de Equivalência de Estímulos para Modificar a Preferência Alimentar (Use of Stimulus 
Equivalence to Modify Food Preference) (DDA). GISELE STRAATMANN, Patrícia Bacos (Universidade 
Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: O presente estudo teve como objetivo avaliar a transferência de propriedades de 
estímulos significativos - retratos de faces humanas expressando emoções - para nomes impressos de 
alimentos. Em longo prazo, procura-se verificar se o paradigma de equivalência de estímulos pode ser 
utilizado para aumentar a preferência por alimentos saudáveis. Testes de equivalência demonstram que 
novos comportamentos relacionais emergem sem que haja um treino explícito, assim, relações 
condicionais entre estímulos podem ser estabelecidas sem emparelhamento direto entre estímulos. 
Usando este paradigma, estudos têm simulado a aquisição de propriedades simbólicas por estímulos 
abstratos e têm permitido a extrapolação destas propriedades para situações naturais. Investiga-se a 
transferência de funções dos objetos para estímulos equivalentes a eles, ou seja, funcionalmente 
semelhantes no controle do comportamento. Assim, símbolos viriam a compartilhar propriedades dos 
objetos que simbolizam por pertencerem à mesma classe. Neste estudo, retratos faciais (um de alegria e 
dois de neutralidade – conjunto A) foram relacionados a dois conjuntos de estímulos abstratos (conjuntos 
B e C). Estímulos do conjunto C foram relacionados à nomes de alimentos (D). Foram treinadas as 
relações AB, AC, CD. Ao final, foi verificada a emergência de relações BD, que documentaram a 
formação de equivalência. Desta forma, o nome de um alimento saudável tornou-se equivalente à face 



alegre. Foram conduzidos pré-testes e pós-testes avaliando as preferências dos participantes por 
alimentos através de um questionário com uma escala de expressões faciais (desenhadas, variando 
entre triste e alegre) e através do teste de preferência que apresentava os nomes de dez alimentos aos 
pares, incluindo os três alimentos treinados. Participaram da pesquisa doze universitários de ambos os 
sexos (seis participantes para cada grupo experimental). O que diferenciou os grupos foi a quantidade de 
treino. O grupo dois teve em adição, um supertreino de linha de base (uma revisão adicional depois de 
atingido o critério de aprendizagem). Os resultados não demonstraram um efeito consistente no grupo 
sem supertreino. Porém, no grupo que recebeu o supertreino, cinco dos seis sujeitos mostraram alguma 
forma de aumento na preferência pelo alimento equivalente à face alegre. A transferência de funções da 
face alegre para o alimento pode ter ocorrido, pois esse estímulo significativo é um referente 
potencialmente eficaz, cujo significado positivo pode ter sido transferido para o alimento. A quantidade 
de treino da linha de base parece ter sido uma variável importante, visto que só houve transferência de 
funções da face alegre para o alimento na presença do supertreino. 
 
 
 
220. Procedimento de Matching de Identidade com Estímulos Compostos para Ensino de Notas Musicais 
(Using an Identity-Matching Procedure with Compound Stimulus to Teach Musical Notes). Terine Coelho, 
VIVIAN SAYURI, Cinthia Marolla, Angélica Garcia, Fernanda Bortoletto, Rafael Modenesi (Universidade 
Presbiteriana Mackenzie) 
 
Resumo/Abstract: O presente estudo teve por objetivo avaliar se um procedimento de matching de 
identidade com estímulos modelos compostos gera relações arbitrárias emergentes. Os estímulos 
empregados foram sons das notas musicais, as partituras referentes às notas e os nomes das notas 
escritos. Participaram deste estudo doze crianças de sete a dez anos. O procedimento foi dividido em 
cinco etapas: Pré-teste, Treino, Testes 1, 2 e 3. No Pré-teste foi verificado o conhecimento do 
participante em relação a nota musicais. Para tanto, foi utilizado o Teste 3 (último teste) que envolveu as 
relações C-A (som e nota escrita - C1A1, C2A2, C3A3). Em seguida, foi realizado o Treino no qual eram 
treinadas as relações A1B1-A1B1, A2B2-A2B2 e A3B3-A3B3 (relação de identidade entre estímulos 
compostos formados por nota escrita e partitura correspondente). A terceira, quarta e quinta etapas 
consistiram de testes sem reforçamento. O Teste 1 era composto de relações A-B (nota escrita e 
partitura), o Teste 2 envolveu as relações AC-B (modelo composto formado por nota escrita e som e 
comparação formado pela partitura). O Teste 3 envolveu as relações C-A já descritas no Pré-teste. 
Todas as crianças apresentaram altas porcentagens de acertos em poucas sessões de treino (em média 
em uma sessão). Das doze crianças, seis apresentaram emergência das relações testadas. Uma das 
crianças não terminou o procedimento. As crianças que estabeleceram as relações emergentes nos 
testes eram as mais velhas. Tais resultados demostram a eficácia do procedimento de matching de 
identidade com estímulos compostos para gerar relações emergentes. No entanto, o procedimento 
empregado precisará sofrer alterações para que crianças mais novas também possam demostrar 
relações emergentes a partir de um treino de matching de identidade com estímulos compostos. 
 
 
 
221. A Variabilidade de Seqüência de Pressões à Barra em Diferentes Condições de Reforçamento 
(Variability of Response Bar-Press in Different Schedule of Reinforcement) (Baseado em Dados/Data-
Based Presentation). MARCOS ALEXANDRE DE MEDEIROS (UNINOVE) 
 
Resumo/Abstract: Variabilidade comportamental vem sendo estudada, pelo menos desde 1951, como 
produto de extinção ou de intermitência de reforçamento, sendo um subproduto desses procedimentos. 
Em 1985, Page e Neuringer, propuseram que a variabilidade é um operante, ou seja, o comportamento 
variável seria sensível às conseqüências e poderia ser colocado sob controle de estímulos. Em 1997, 
Machado, retoma a discussão de que a variabilidade é um subproduto, argumentando que o método 
utilizado por Page & Neuringer estaria reforçando o comportamento de alternação entre barras e não a 
variação de seqüências de respostas. Porém, essa hipótese não pode ser completamente investigada, 
pois, segundo Machado (1997), para comparar a variabilidade produzida por esquemas de variabilidade 



exigida (LAG N) e esquemas de alternação entre barras exigida (ALT), deveriam ser utilizadas 
seqüências longas de respostas. 
 
O presente estudo utilizou oito ratos enquanto sujeitos experimentais e tem como objetivo comparar a 
variabilidade produzida em ambos esquemas (LAG e ALT) em seqüências curtas e longas de respostas. 
Para controlar a intermitência de reforço, foram utilizados dois sujeitos acoplados. O procedimento 
permite um aumento progressivo do tamanho da seqüência (iniciando com seqüência de quatro 
respostas e terminando com seqüências de doze respostas de respostas) determinado pelo 
desempenho do próprio sujeito. 
 
O presente trabalho considerou como variabilidade a equiprobabilidade na apresentação das diferentes 
possibilidades de seqüências de pressão à barra e utilizou o índice de imprevisibilidade “U” para medir 
variabilidade. 
 
Os resultados mostram que um dos sujeitos acoplados apresentou altos índices de variabilidade. Para 
seqüências curtas de pressões à barra os sujeitos, apresentaram maior variabilidade na fase inicial. Os 
sujeitos que iniciaram o procedimento em ALT tiveram maior variabilidade em ALT. Os sujeitos que 
iniciaram o procedimento em LAG, tiveram maior variabilidade em LAG. Com seqüências longas de 
pressões à barra, todos os sujeitos apresentaram maior variabilidade em ALT do que em LAG. 
 
 
 
222. Avaliação da Percepção Visual da Forma em Portadores do Transtorno Depressivo (Visual 
Perception Evaluation of Form in a Depressed Patient) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). 
Alessandra Cavalcanti, Natanel Santos, Valtenice Franca, Renata Nogueira (LabPVis - Universidade 
Federal da Paraíba) 
 
Resumo/Abstract: O nosso laboratório tem investigado a percepção visual de crianças, adultos e idosos, 
com e sem patologias neuropsiquiátricas. O presente estudo utilizou a função de sensibilidade ao 
contraste (FSC), um dos principais indicadores da percepção visual da forma, para caracterizar a 
resposta de participantes portadores do transtorno depressivo, comparando-os a participantes sem 
transtornos de humor. Participaram do experimento seis voluntários, divididos em dois grupos, grupo 
experimental (GE) formado por portadores de transtorno depressivo categorizados de acordo com 
critério diagnóstico do DSM IV (Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais), e grupo 
controle (GE) formado por participantes sem patologia depressiva. Todos os voluntários apresentavam 
acuidade visual normal ou corrigida e idade entre 20 e 25 anos. A sensibilidade ao contraste para 
estímulos visuais de freqüências radiais de 0,2; 1; 4 e 8 cpg foi estimada com o método psicofísico da 
escolha forçada, a uma distancia de 150 cm, binocularmente,com luminância média de 1cdm2. Os 
estímulos circulares tinham um diâmetro de 7,25 graus de ângulo visual. O procedimento experimental 
consistiu em apresentar pares de estímulos, onde um continha a freqüência radial e o outro apenas um 
circulo cinza à luminância media. A tarefa do observador foi a de escolher sempre o estímulo que 
continha a freqüência radial. 
 
Os resultados preliminares mostraram que a sensibilidade máxima para freqüências radiais ocorreu em 
0,2 cpg para ambos os grupos. Entretanto, os participantes do GE precisaram de aproximadamente 1,7 
vezes mais contraste para detectar as freqüências radiais de 0,2 e 1 cpg e da ordem de 3,4 vezes mais 
contraste para detectar as freqüências radiais de 4 e 8 cpg. 
 
Conclusão: O sistema visual de portadores do transtorno depressivo apresentou prejuízos na 
sensibilidade ao contraste quando comparado a participantes isentos de patologias neuropsiquiátricas. 
Verifica-se ainda que o prejuízo é maior nas freqüências radiais mais altas (p.ex., 4 e 8 cpg). 
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223. Disciplina Online em Terapia Cognitivo-Comportamental (An Online Discipline in Cognitive-
Behaviour Therapy) (TPC). ANGÉLICA GURJÃO BORBA, Bernard Rangé 
 
Resumo/Abstract: Em 18 de outubro de 2001, publicou-se a Portaria n.º 2.253 do MEC, que passou a 
regulamentar o uso de metodologias de ensino online nos cursos superiores presenciais regulares. Esta 
portaria sinaliza para as Instituições de Nível Superior a importância do desenvolvimento de projetos de 
educação à distância utilizando as novas tecnologias de informação e comunicação, expandindo as 
fronteiras do ensino superior, democratizando o saber e a cultura para um maior número de pessoas. 
Esta portaria vem oficializar que um curso universitário presencial tenha 20% de disciplinas não-
presenciais (virtuais), o que alarga sua capacidade para receber mais alunos, sem que para isto 
necessite aumentar seu espaço físico. A única obrigatoriedade é a de que as provas finais sejam 
realizadas presencialmente, na sede de ensino. Com base nesta autorização e incentivo do MEC para a 
criação de disciplinas On-line, somado à demanda por vagas na Disciplina Eletiva de Terapia Cognitvo-
Comportamental, ministrada pelo Professor Dr. Bernard Rangé, Instituto de Psicologia, UFRJ, decidiu-se 
implementar a versão online da Disciplina de Terapia Cognitivo-Comportamental. Esta disciplina online 
será totalmente baseada na ementa da disciplina presencial, atendendo igualmente a todos os objetivos 
geral e específicos relativos à compreensão e utilização da TCC, com aulas adaptadas ao sistema 
virtual, porém com o mesmo conteúdo, referências bibliográficas, duração em semanas, provas e 
créditos. Sendo o computador o intermediário entre professores e alunos, dedica-se atulamente à 
capacitação de profissionais na construção de um projeto instrucional que averigue e planeje todas as 
etapas de ensino necessárias à elaboração e implementação da disciplina de TCC online, atendendo ao 
aprendizado dos alunos não-presenciais tão bem quanto nas turmas presenciais. Os participantes 
deverão ser capazes de utilizar as ferramentas básicas do Word e da Internet, possuindo acesso fácil a 
um computador, e afinidade com o estilo de estudo pessoal que um curso online demanda, ou seja, 
tarefas de casa semanais tais como leitura de textos, pesquisa virtual, questionários de avaliação e 
orientação sobre o entendimento de cada conteúdo, assim como exercícos para a prática de técnicas 
cognitivo-comportamentais. Etapas ainda por vir são a capacitação dos professores em tutoria online e a 
realização desta primeira turma de TCC online no primeiro semestre de 2005, verificando-se ao final da 
disciplina se os resultados das provas dos alunos pela Internet foram tão bons quanto os da turma 
presencial. Com esta Disciplina Online pretende-se viabilizar novos meios de comunicação para o ensino 
e a aprendizagem da TCC entre professores e alunos universitários, ampliando vagas e difundindo a 
abordagem. 
 
 
 
224. Intervenção Comportamental Junto a Professores da Rede Estadual de Ensino de Governador 
Valadares/MG (Behavioral Intervention with Teachers of Public School from Governador Valadares/MG) 
(CSE; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Maria DAMÁZIO, Terezinha Carvalho, Martha 
Ferraz, João Martinelli, Georgia Menezes, Maria Rocha (Núcleo ACPC - Univale) 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho decorre do interesse no desenvolvimento de práticas psicológicas 
a ser ministrada no Centro de Referência do Professor na Superintendência Regional de Ensino de 
Governador Valadares/MG, dentro do campo da Análise do Comportamento, para a compreensão dos 
fenômenos comportamentais existentes no grupo de professores nas suas interações com alunos. 
Objetivo: verificar a percepção dos profissionais sobre os tipos de interações comportamentais no 
manejo em sala de aula, discutindo efeitos destas interações para o bem estar tanto dos professores 
quanto dos alunos, e buscando estabelecer práticas interativas reforçadoras e medidas de manutenção e 
generalização dos resultados. Metodologia: O grupo é composto de oito professoras de 1ª a 4ª série do 
ensino fundamental de quatro escolas da rede estadual, localizadas na área central de Governador 
Valadares. Os encontros são realizados com intervalos de três semanas e duração média de três horas, 
no período matutino. Foram utilizados inicialmente dois instrumentos: questionário para caracterização 
do grupo e o Inventário de Habilidades Sociais (IHS – Del – Prette, 2001). Caracterização do grupo: 



professoras efetivadas com 14 a 24 anos de serviço; 56% casadas; 87,5% com formação acadêmica de 
3º grau; 75% declaram ter atividades de lazer regulares; 62,5% das aulas são ministradas no turno 
vespertino em salas com 30 a 37 alunos; 75% declaram não ter dificuldades na administração dos 
conteúdos; 62,5% não relatam dificuldades na implantação de projetos; 29,4% citam o apoio psicológico 
como fator importante na obtenção de resultados mais satisfatórios no trabalho. Quanto ao Inventário de 
Habilidades Sociais observou - se ampla variação nos repertórios sociais e as dificuldades mais 
evidenciadas serão discutidas para maiores atenções nos itens incluídos no programa. Os encontros são 
estruturados com a primeira etapa apresentando conceitos teóricos sob a forma de exposição dialogada 
e/ou dinâmica de grupo e a segunda etapa com relato verbal de situações problemas para uma 
discussão e levantamento de alternativas de resoluções. Os resultados parciais levantados até o 
momento indicam que é possível trabalhar a promoção e o desenvolvimento das interações 
professor/aluno no contexto escolar, amenizando assim as conseqüências de interações punitivas e/ou 
reforçadas negativamente. Não perdendo de vista as diferentes contingências nas quais o professor 
desempenha a função de mediador de práticas interativas, cujo aprimoramento de sua qualidade de vida 
possibilita melhor manejo de situações difíceis de forma mais eficaz. 
 
 
 
225. Desenvolvimento Infantil e Distúrbios de Atenção (Child Development and Attention Disorders) 
(DEV). JEYSE MARTINS, Josiane Tonelotto (Pontificia Universidade Católica de Campinas) 
 
Resumo/Abstract: O desenvolvimento define-se como o conjunto de mudanças a que um indivíduo se 
expõe desde sua concepção até sua morte e refere-se, essencialmente, à potencialidade dos seres 
humanos subsidiando toda gama de aprendizagens, incluindo a aprendizagem escolar. Para cada fase 
vivenciada esperam-se um conjunto de alterações, algumas de características mais universais e outras 
de características mais particulares, obedecendo à cultura que o indivíduo pertence. Nesse sentido, para 
que a aprendizagem escolar ocorra é necessário que um conjunto de habilidades básicas já tenham se 
desenvolvido antes mesmo da entrada da criança na escola, pois para que sejam adquiridos conceitos e 
conhecimentos é preciso que uma série de capacidades cognitivas esteja desenvolvida. Quando se 
observa a relação aprendizagem, atenção e desenvolvimento, verifica-se que nem sempre no período de 
aprendizado escolar as habilidades necessárias para aquisição da leitura, escrita e do cálculo estão 
desenvolvidas de forma que a criança enfrente o período de escola sem problemas, sendo necessário ao 
professor dedicado a melhor compreensão da relação ensino-aprendizagem conhecer a relação entre 
esses três processos. Diante disso, esse trabalho buscou relacionar dificuldades de atenção e 
desenvolvimento infantil. Participaram 57 escolares, com idades entre sete e nove anos, matriculados na 
primeira série do ensino fundamental em um núcleo educacional do interior paulista. O material utilizado 
para a coleta dos dados foi o Roteiro de Investigação da Atenção (RIA) desenvolvido por Tonelotto 
(1998), contendo 12 provas, envolvendo a possibilidade de 44 acertos distribuídos entre elas, sendo que 
sujeitos com pontuação igual ou maior que 30 provavelmente não apresentam problemas de atenção e o 
Inventário de Portage, composto por 580 itens com a finalidade de avaliar o desenvolvimento infantil nos 
aspectos social, de linguagem, motor, cognitivo e de cuidados próprios. Os dados obtidos foram 
analisados por meio de provas estatísticas necessárias. Os resultados do RIA possibilitaram a divisão 
dos participantes em dois grupos (com problemas de atenção e sem). Os resultados indicaram 
diferenças significativas nos seguintes aspectos: social (p=0,000); linguagem expressiva (p=0,004); 
linguagem compreensiva (p=0,003); e cognitivo (p=0,013). Não foram observadas diferenças 
significativas nos seguintes aspectos: motor (p=0,111) e auto-cuidado (p=0,579). No grupo de crianças 
com déficits atencionais houve associação com déficits sociais, de linguagem e cognitivos, o mesmo não 
ocorrendo para desenvolvimento motor e auto-cuidado. A avaliação apropriada da integridade dos 
processos cognitivos no início da alfabetização constitui-se em fator fundamental para que o sucesso do 
processo de aprendizagem se concretize. 
 
 
 
226. Intervenções Comportamentais em Sala de Aula: Os Professores Consideram a Função do 
Comportamento? Uma Replicação do Estudo de Myers e Holland (2000) (Classroom Behavioral 
Interventions: Do Teachers Consider the Function of Behavior? A Myers and Holland (2000) Replication 



Study 2) (EAB; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Cassia Leal da Hora, MAHYRA 
TIRABOSCHI COSTIVELLI, Mariana Adão da Silva, Rosana Fonseca, Fátima Regina Pires de Assis, 
Gabriela Gorenstein (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- Brasil) 
 
Resumo/Abstract: O Estudo 2 teve como objetivo analisar as intervenções, propostas por professores a 
partir de cenas de situações de sala de aula, que demonstrassem identificar a função de 
comportamentos. Cada cena envolvia um comportamento. Foi utilizada amostra de 67 professores, de 
seis escolas de Educação Básica .Todos responderam a um questionário adaptado de Myers e Holland, 
(2000). O conjunto de questões relevantes para este estudo apresentou três cenas escritas: a 
primeira descrevia comportamento com função de fuga de atividade acadêmica; a segunda 
descrevia comportamento controlado por atenção de colegas e a terceira descrevia comportamento 
controlado por atenção de professor. Após a leitura de cada cena o participante era solicitado a 
descrever uma estratégia de intervenção que considerasse apropriada. 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). Cada descrição foi categorizada, não em termos de ser ou não adequada, como no Estudo1, 
mas em termos de comportamento proposto pelo professor. A Cena 1 apresentou a maior 
porcentagem de conversar com os pais (69% EI e 65% EF). Esta cena foi a única em que propôs o 
encaminhamento a um psicólogo por 10% dos EI e EF, provavelmente pela topografia descrita; 10% dos 
EF também encaminhariam para a direção da escola; avaliariam e alterariam seu método de ensino 4% 
de EF e 6% de EI. Na Cena 2 o conversar com o aluno apresentou maior porcentagem (23% EI e 43% 
EF), menor do que a cena anterior. Outras propostas de intervenções foram citadas apenas pelos 
professores EI:alteração e questionamento do método de ensino (6%), ignorar comportamento 
inadequado(6%)e reforçar comportamento incompatível (3%). A alteração do procedimento utilizado com 
o aluno e a repreensão apresentaram porcentagem maior em EI do que EF (11% e 9%; 14% e 4% 
respectivamente.).Finalmente na Cena 3, como nas demais, a maior porcentagem de propostas foi 
conversar com o aluno (23% EI e 31% EF), menor do que nas cenas anteriores. Nesta cena nota-se 
a maior porcentagem de conversar com os pais (3%EI e 14%EF). Alterar procedimentos utilizados com o 
aluno(26% EI e 14%EF) e reforçamento de comportamento incompatível (29%EI e 3%EF) apresentaram 
as maiores diferenças entre os dois grupos. Os resultados foram discutidos levando em conta não 
apenas a dificuldade em identificar as funções dos comportamentos, mas na conseqüente reprodução de 
intervenções. 
 
 
 
227. Comportamento Disruptivo e Habilidades Acadêmicas: Uma Replicação de Duarte (2000) 
(Disruptive Behavior and Academic Skills: A Duarte (2000) Replication) (EAB; Baseado em Dados/Data-
Based Presentation). MARIA ALTENFELDER SANTOS, Fátima Regina Pires de Assis (Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo deste estudo foi avaliar a relação entre o planejamento de contingências de 
ensino e a ocorrência de comportamentos disruptivos. Estes foram definidos, segundo os trabalhos de 
Ayllon e Roberts (1974) e Duarte (2000), como: ficar fora do lugar sem a permissão do professor (ficar de 
pé, correr, andar ao redor etc.), conversar (vocalização audível ou emissão de sons feita durante o 
tempo em que os estudantes deveriam estar trabalhando ou ouvindo) e engajar-se em qualquer 
comportamento motor que interfira no estudo de outro aluno (contato físico com outro aluno ou mexer em 
objetos que estão na mesa do outro). Participaram da pesquisa um aluno e professora da quarta série 
Ensino Fundamental de escola da Rede Estadual de Ensino da Cidade de São Paulo. O aluno 
participante foi escolhido pelos professores por apresentar alta freqüência dos comportamentos 
especificados há mais de um ano, além de dificuldade na leitura de textos. O experimento foi conduzido 
em sala , durante as atividades de leitura. Foi utilizado registro de ocorrência de cada comportamento , 
em intervalos de 10 segundos. Ao final de cada intervalo de 1 minuto, foi feito registro por amostragem 
para o qual a experimentadora contava e registrava, seguindo uma ordem previa de carteiras, quantos 
alunos estavam emitindo o comportamento selecionado. Foram feiras 46 sessões , seguindo se o 
seguinte delineamento:-Fase 1: Linha de base- 22 sessões: foram registrados (como nas demais fases) 
comportamentos disruptivos apresentados nos 15 minutos iniciais da atividade de leitura planejada pela 



professora. Fase 2: 4 sessões- foi introduzida atividade de leitura e questões escritas para serem 
respondidas por escrito, referentes à compreensão do texto e vocabulário. Foram registrados também os 
acertos de todos os alunos, além dos apresentados pelo participante. Fase 3: 5 sessões -foram 
acrescidos comentários orais da professora sobre o bom desempenho na atividade . Fase 4:15 sessões -
volta à condição da Fase 1.Na Fase 1 o engajar-se em comportamento motor que interfira no estudo de 
outro ocorreu em freqüência muito maior que os demais comportamentos disruptivos. Nas Fases 2 e 3 
todos os comportamentos disruptivos diminuíram significativamente sua ocorrência. Na Fase 4 
comportamentos disruptivos voltaram a ocorrer. Conclui-se que a apresentação de atividade acadêmica 
pode propiciar não só a ocorrência de comportamentos incompatíveis com os disruptivos: sua 
adequação ao repertório do aluno provavelmente tenha aumentado a probabilidade de acertos, podendo 
levar a atividade a ser naturalmente reforçadora sem necessidade de conseqüências artificiais. PIBIC-
CNPQ 
 
 
 
228. Psicologia Escolar: Uma Proposta Comportamental para a Aproximação Família-Escola 
(Educational Psychology: A Behavior Proposal for a School-Family Approach) (EDC). Andrea Sternadt 
(Espaço Hummani), BERENICE MARIE BALLANDE ROMANELLI (Escola Cidadã) 
 
Resumo/Abstract: O sistema escolar tem sofrido pressões por parte dos pais dos alunos, no sentido de 
um posicionamento mais cooperativo, diante das inquietações da família, advindas da necessidade de 
criar seus filhos para um mundo tão complexo e cada vez mais competitivo. Algumas instituições de 
ensino têm se mostrado interessadas em criar condições de uma aproximação concreta das famílias, 
propondo, mesmo que nem sempre com sucesso, uma atuação integrada escola-família. O presente 
trabalho tem por objetivo relatar o resultado parcial de uma iniciativa onde existe a proposta de apoio 
mútuo entre escola e famílias. Trata-se de um projeto chamado “Espaço de Convivência Cidadã”. Foi 
elaborado pela psicóloga escolar e iniciado no mês de maio de 2004 em uma escola particular, na cidade 
de Curitiba-Pr. Essa escola atende crianças e jovens de 0 a 14 anos, da classe média, tem 185 alunos, e 
o programa procura envolver todos os pais. Até o momento, foi realizada uma palestra com um 
neuropsicólogo, abordando questões relativas à formação da personalidade, desenvolvimento infantil e 
relação entre pais e filhos. Também encontra-se em andamento o envio de textos informativos sobre a 
educação familiar, enfocando a relação pais-filhos (enviados pela agenda dos filhos com periodicidade 
quinzenal). Fazem parte também do projeto, encontros mensais entre pais de alunos e psicólogo escolar 
para discutir os temas de maior preocupação e dúvida sobre a educação dos filhos. Neste relato de 
experiência são discutidos o papel do psicólogo escolar diante dos controles comportamentais propostos 
pela sociedade e suas principais agências controladoras. Para Skinner ensinar é encontrar contingências 
de reforço, e este trabalho objetiva estender aos pais este conhecimento sobre o comportamento 
humano. 
 
 
 
229. Efeitos da Promoção de Habilidades Sociais Sobre o Repertório de Alunos com Dificuldades de 
Aprendizagem (Effects of Social Skills Promotion on Learning Disabilities Student’s Repertory) (CSE; 
Baseado em Dados/Data-Based Presentation). RENATA MOLINA, Zilda Aparecida Pereira Zilda 
Aparecida Pereira Del Prette (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: A preocupação com o fracasso escolar na educação brasileira e a importância das 
relações sociais no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança têm levado a muitas 
pesquisas sob diferentes abordagens. Uma abordagem voltada para a promoção do desenvolvimento 
social dos indivíduos, que vem apresentando um reconhecimento crescente, é a do Treinamento de 
Habilidades Sociais. Estudos nesta área têm demonstrado a existência de correlações entre repertório 
social e acadêmico, embora ainda hajam lacunas quanto aos efeitos da promoção de habilidades sociais 
sobre estes dois repertórios. Com base nestas preocupações, o presente estudo teve como objetivo 
avaliar, em crianças com história de fracasso escolar, os efeitos da promoção de habilidades sociais 
sobre seu repertório acadêmico e social. Utilizou-se um delineamento experimental de grupo (com um 
grupo controle e um experimental) com avaliações do repertório acadêmico e social dos alunos antes e 



após a intervenção. Participaram deste estudo 8 estudantes com dificuldades na aprendizagem de leitura 
e escrita (2 meninas e 6 meninos), de uma escola do ensino fundamental de São Carlos. A idade dos 
alunos variou de sete a treze anos e o tempo de escolarização de dois a oito anos. O Treinamento em 
Habilidades Sociais consistiu em atividades lúdico-pedagógicas estruturadas previamente em função de 
objetivos de promoção de habilidades específicas e organizadas em ordem crescente de complexidade. 
O registro do repertório acadêmico dos alunos foi efetuado por meio de uma avaliação formal das 
habilidades de leitura, nomeação e ditado, e o de habilidades sociais por meio da auto-avaliação 
(Inventário Multimídia de Habilidades Sociais para Crianças) e da avaliação pelos colegas (Sociograma) 
e professores (Protocolo de Avaliação da Competência Social). Os resultados mostraram que ambos os 
grupos apresentaram ganhos no repertório social e no acadêmico, com maiores ganhos para o grupo de 
treinamento de habilidades sociais. Ainda que os ganhos do grupo controle tenham sido menores que os 
do grupo de habilidades sociais, alguns encaminhamentos futuros, como condução de pesquisas com 
um maior número de participantes, são apontados como relevantes para aprofundar a análise dos efeitos 
da promoção de habilidades sociais sobre o repertório acadêmico e social de alunos em idade escolar. 
 
 
 
230. Habilidades Sociais Importantes para a Inclusão do Defciente Mental no Ensino Regular Segundo 
Professores (Important Social Skills for Inclusion of Students with Disabilities in School by the Teacher) 
(DDA; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ANDREA ROSIN-PINOLA, Flávia Andressa 
Farnocchi Malucci, Carla Regina Borges Matias, Zilda Aparecida Del Prette (UFSCAR) 
 
Resumo/Abstract: As habilidades sociais vêm sendo amplamente reconhecidas como importantes para a 
aprendizagem e desenvolvimento das pessoas e principalmente enquanto um dos fatores do sucesso 
escolar. Pesquisas atestam que o professor é um agente que define critérios de competência social. 
Assim, esta pesquisa teve como objetivo investigar, junto aos professores, quais habilidades sociais 
seriam por eles consideradas importantes para a inclusão de alunos com deficiência mental no ensino 
regular. Participaram como informantes 12 professores do ensino regular, de pré-escola a 5ª série, que 
tinham alunos com deficiência mental incluídos em suas salas de aula. Eles responderam ao 
Questionário de Habilidades Sociais (Gresham & Elliot, 1990). Os alunos com deficiência mental foram 
avaliados por meio do Raven-matrizes coloridas e foi utilizado como critério de seleção alunos que 
tivessem percentil entre 0 e 25, considerados intelectualmente deficientes. Os resultados mostraram que: 
a) os professores avaliam como imprescindíveis em maior freqüência as habilidades de cooperação, 
seguidas das de autocontrole e das habilidades empáticas; b) dentre as habilidades de cooperação eles 
dão maior importância as habilidades, como: convidar outros colegas para juntar-se em atividades, 
guardar os objetos escolares sem precisar ser lembrado, prestar atenção nas instruções do professor e 
adaptar-se facilmente na mudança de uma atividade para outra em sala de aula; c) dentre as habilidades 
de autocontrole foram citadas com maior importância as habilidades de argumentar apropriadamente 
quando o aluno achou que foi tratado de forma injusta e “puxar” conversa com outros colegas e d) e no 
conjunto de habilidades empática a habilidade que foi citada como de maior importância foi a habilidade 
de convidar outros colegas para juntar-se em atividades. O repertório dos alunos com deficiência mental 
foi comparado com os itens de importância das habilidades sociais no contexto escolar atribuídos pelo 
professor, procedendo-se à análise dos seus principais déficits para o processo de inclusão.  
 
*Bolsista Mestrado- Projeto financiado pela FAPESP. 
 
 
 
Palavras-chave: Habilidades Sociais, inclusão escolar e deficientes mentais. 
 
 
 
231. Comportamento de Indisciplina em Sala de Primeira Série do Ensino Básico: Identificando e 
Medindo Variáveis Relacionadas (Indiscipline Behavior in a First-Grade Classroom: Identifing and 
Measuring Related Variables) (EAB; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Adriana Barbosa, 
Gracy Tobias, SOLANGE CALCAGNO 



 
Resumo/Abstract: A análise do comportamento constitui um referencial teórico que pode ser utilizado 
pelas professoras com eficácia no controle dos problemas disciplinares, visando um melhor aprendizado 
dos alunos, a partir do momento em que elas têm conhecimento a respeito das contingências de 
reforçamento que poderão ser corretamente aplicadas no controle dos comportamentos acadêmicos. 
Com a preocupação de identificar como se dá a relação de uma professora com os seus alunos em uma 
sala de aula de primeira série do ensino fundamental no que diz respeito aos comportamentos 
incompatíveis com as tarefas acadêmicas, classificados pela professora como comportamento 
“indisciplinado”, o referido trabalho teve como objetivo investigar, a partir do significado de indisciplina 
para uma professora de primeira série do ensino fundamental em contexto de sala de aula, a freqüência 
com que ele ocorre na sala, quais os fatores que contribuem para o seu surgimento, e como a professora 
lida com este tipo de evento comportamental, isto é, quais as respostas desta professora aos 
comportamentos considerados de “indisciplina” apresentados por seus alunos. A partir da caracterização 
da própria professora, em entrevistas que antecederam a coleta de dados, os comportamentos de 
indisciplina foram classificados em três categorias comportamentais (inquietude, desobediência e 
agressividade). Foram observados e registrados (em fita cassete e de vídeo) os comportamentos de três 
alunos da primeira série do ensino fundamental de uma escola pública (dois deles indicados pela 
professora como sendo os mais indisciplinados), bem como o comportamento da própria professora. As 
gravações ocorreram na própria sala de aula. Os dados obtidos foram quantificados separadamente, por 
aluno, por cada uma das três autoras e, posteriormente, comparadas as classificações (avaliação de 
fidedignidade). No caso de discordância para alguma categorização ou de quantificação de freqüência 
de alguma das categorias, a mesma era redefinida e nova quantificação era feita, até que não mais 
ocorressem discrepâncias na quantificação dos dados. Verificou-se uma elevada quantidade de 
comportamentos que caracterizavam a indisciplina, a maioria deles reforçada pelos próprios colegas e 
ignorados pela professora. Destes, os categorizados como de inquietude foram observados como mais 
freqüentes, sendo seguidos de comportamentos de desobediência e, por último, da categoria 
agressividade. Observou-se também que as verbalizações da professora dirigidas aos alunos eram 
pouco freqüentes e, em geral, sem resposta por parte dos alunos. Atenção e elogios também foram 
pouco freqüentes e, em geral, mais direcionados aos alunos que realizavam as atividades acadêmicas.  
 
 
 
Palavras-chave: comportamento indisciplinado, ensino fundamental, contingências de reforçamento, 
observação. 
 
 
 
232. Nível de Stress em Alunas de Pós Graduação em Psicologia Clínica (Level of Stress in Post-
graduate Students of Clinical Psychology) (CBM). Juliana Allegretti (PUC-Campinas), Sabrina Gallo 
(PUC-Campinas), JULIANA GOUVEIA, Fernanda Afonso, Marilda Emmanuel Novaes Lipp (PUC-
Campinas) 
 
Resumo/Abstract: O stress excessivo tem sido considerado um dos principais problemas do mundo 
moderno, levando o ser humano a uma série de prejuízos nas diversas áreas de sua vida pois produz 
um estado de enfraquecimento do organismo humano capaz de levá-lo ao adoecimento físico e mental. 
De acordo com Lipp, o stress se desenvolve de acordo com quatro fases, denominadas alerta, 
resistência, quase-exaustão e exaustão. A fase de resistência ocorre quando o organismo está com uma 
carga excessiva de tensão devido a um problema constante e está utilizando as reservas de energia 
adaptativa que acumulou através dos anos. Se o stress é continuado e a reserva se extingue a pessoa 
começa a se desgastar demais e várias doenças podem ocorrer dependendo da vulnerabilidade do 
indivíduo – como hipertensão arterial, gastrite ou úlcera, etc. Além disto, nesta fase é comum que a 
produtividade sofra alguma queda e que o desânimo e apatia ocorram. Pesquisas indicam que 
aproximadamente 32% da população adulta brasileira possui sinais significativos de stress e que 1% 
chega à exaustão. Considerando-se a gravidade das doenças que possuem o stress em sua etiologia, é 
importante identificar o quanto antes a presença de um quadro sintomatológico do stress a fim de que 
medidas profiláticas possam ser implementadas. O objetivo deste estudo foi avaliar o nível de stress das 



alunas de mestrado do 1º semestre do curso de pós graduação em psicologia clínica. Participaram do 
estudo 15 mestrandas sendo todas do sexo feminino. As mestrandas foram submetidas à aplicação do 
Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL). Os resultados obtidos revelaram que 
73,33% encontravam-se estressadas e na fase de resistência, 26,66% não apresentaram sintomas 
significativos de stress. No que se refere aos sintomas de stress, houve predominância de sintomas 
psicológicos (53,33%). A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que a maioria das mestrandas 
pesquisadas estavam estressadas, o que pode estar associado ao fato de iniciarem uma nova atividade 
que pode ser decisiva profissionalmente, por isso o presente estudo sugere a implementação de 
programas de prevenção de controle do stress dentro da Universidade, que inclua atividades que 
facilitem a adaptação das alunas nesta fase de ingresso na pós graduação como medida profilática para 
evitar o stress emocional excessivo ao final do curso onde terão que enfrentar outras mudanças 
profissionais. 
 
 
 
233. Master of Science Learning in Complex Systems (Apredizagem Master of Science em Sistemas 
Complexos). Ingunn Sandaker (Akershus University College) 
 
Resumo/Abstract: The Faculty of Social Education at Akershus University College of Norway is proud and 
happy to announce that our masters program in Behavior Analysis – Learning in Complex Systems – has 
been accredited by the Norwegian Board of Quality in Higher Education (NOKUT), and will admit its first 
students in the fall of 2004.  
 
 
 
The two-year program will offer a basic course in philosophy of science and research methods, and 
courses in Applied Behavior Analysis and OBM. A final thesis is mandatory. The program is designed to 
provide behavior analytic skills to the broadest possible scope of professionals, which means that we aim 
to recruit students with bachelor degrees from a wide variety of fields.  
 
 
 
234. Avaliação de Habilidades Sociais em Crianças: Comparando Duas Versões de um Instrumento 
Multimídia (Multimedia Inventory to Evaluate Children’s Social Skills: Comparing Electronic and Press 
Versions) (CSE; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Célia Nunes, SIMONE BARRETO, 
Mirela Martini, Zilda Del Prette, Almir Del Prette (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: A carência de instrumentos de avaliação de habilidades sociais de crianças é 
amplamente reconhecida. O grupo de pesquisa Relações Interpessoais e Habilidades Sociais, da 
UFSCar, vem desenvolvendo o Inventário Multimídia de Habilidades Sociais para Crianças (IMHSC-Del-
Prette) em versão CD-ROM, cuja aplicação tem apresentado resultados animadores. Esse instrumento 
compõe-se de 21 situações com três reações cada: habilidosa (HAB), não habilidosa ativa (NAT) e não 
habilidosa passiva (NPA). A criança é solicitada a indicar, com o mouse do computador, a freqüência 
com que emite cada reação, a adequação a ela atribuída e a dificuldade em emiti-la. Para facilitar o uso 
do instrumento em contextos em que o uso do computador não é possível, os estudos 
atuais desenvolveram uma versão Caderno (CAD), ilustrado com as imagens do vídeo, com o mesmo 
conteúdo do CD, com aplicador apresentando os itens e anotando as respostas da criança. Supondo-se 
que as duas condições de aplicação poderiam gerar resultados diferentes, o presente teve como 
objetivos: a) comparar os resultados obtidos com essas versões; b) avaliar a estabilidade temporal e o 
efeito de aplicação prévia de uma ou de outra. Neste estudo são apresentados os resultados obtidos 
com 48 crianças, de uma escola da rede pública, cada grupo com 12 alunos, com três alunos de cada 
série. A composição dos grupos foi balanceada em termos de crianças com e sem problemas de 
aprendizagem e comportamento (agressividade). Foram computados escores de cada um dos 
indicadores (freqüência, dificuldade e adequação) e reações (HAB, NAT e NPA), totalizando sete 
escores tanto para teste como para reteste de cada criança. Com base na média dos escores, foram 
efetuadas comparações entre grupos (ANOVA com post-hoc de Scheffé, p<0,05) e entre momentos 



(Teste t, p<0,05). Os resultados mostraram que: a) não houve diferença entre os 14 pares de escores 
comparados, exceto para a freqüência de HAB (no teste e no reteste), com a versão Caderno produzindo 
resultados mais favoráveis que a versão CD e para atribuição de adequação às reações NAT (reteste); 
b) não houve diferença entre as avaliações teste-reteste em nenhum dos grupos, com todas as 
correlações altamente significativas. As diferenças encontradas geraram algumas hipóteses que estão 
sendo verificadas (efeito do nível sócio-econômico; idade/série; grau de dificuldade de aprendizagem). 
Os resultados preliminares são considerados satisfatórios: evidenciam validade concomitante de uma 
versão pela outra (que permitiria escolher entre elas), estabilidade temporal de ambas, especialmente 
para os indicadores de dificuldade e para as reações NPA. 
 
 
 
235. Aprendizagem Observacional: Desenvolvimento de Programa para Mensurar e Analisar as 
Respostas de Observação (Observational Learning: Program Development to Measure and Analize the 
Observing Responses) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ALINE FÁVARO DIAS, Celso 
Goyos, Thalma de Oliveira, Adriana Tambasco Pícolo, Nassim Chamel Elias, Danielle Lopes 
(Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: Uma das questões mais ubíquas em pesquisas na área de aprendizagem por 
observação em situações complexas talvez seja a de quanto a apresentação do modelo é de fato 
seguida pelo comportamento de observação do participante. Um refinamento da análise do 
comportamento de observação requer, necessariamente, que se defina, estabeleça medidas da resposta 
de observar e examine o efeito da conseqüência sobre esta resposta. O objetivo do presente estudo foi 
desenvolver um procedimento de coleta de dados das respostas de observar envolvidas na 
aprendizagem observacional de discriminações condicionais através de tarefas de escolha de acordo 
com o modelo. O programa utilizado para apresentação das tarefas foi o MESTRE. O programa permite 
a escolha dos estímulos experimentais que podem ser figuras familiares, coloridas, letras, números e 
cores. A tarefa do MESTRE consiste, primeiramente, na apresentação do estímulo modelo. É exigido do 
participante que clique com a seta do mouse sobre este estímulo para que apareçam os três estímulos 
comparações e um botão de ajuda (representado pelo sinal "?") localizado entre o estímulo modelo e os 
de comparação, à direita da tela. Escolhas do estímulo comparação são seguidas por um intervalo inter-
tentativas de 2 segundos, e pela apresentação de uma nova tentativa. Escolha do botão "?" são 
seguidas pela apresentação de uma animação que reproduz exatamente a mesma tentativa, mas com 
uma disposição espacial diferente dos estímulos comparação. Ao final da animação, a tarefa anterior é 
reapresentada, sem o botão "?". Pode-se controlar a presença ou ausência do modelo, respostas 
corretas e incorretas, e conseqüências diferenciais para o comportamento do modelo. O programa 
permite a escolha das animações de modelo que deverão aparecer em cada tentativa; permite também o 
registro das respostas de apertar o botão "?", de qual animação foi acionada, de quais os estímulos 
foram apresentados, de qual era a resposta correta e de qual foi a resposta escolhida pelo 
participante. Através dos registros do programa, pode-se comparar o desempenho do participante e o 
número de pedidos de ajuda determinando-se se o modelo interferiu na aprendizagem da tarefa.  
 
 
 
Palavras-chave: resposta de observação, aprendizagem observacional, discriminações condicionais, 
tecnologia comportamental aplicada à educação. 
 
Apoio: CNPq e FAPESP. 
 
 
 
236. Registro de Comportamentos Incompatíveis com Comportamento de Prestar Atenção em 
Estudantes Universitários da Pontifícia Universidade Católica Campus Poços de Caldas (Record of 
Incompatible Behaviour with Attention Behaviour in University Students from Pontificia Universidade 
Catolica Campus Pocos de Caldas) (EAB; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ANTONELLI 
BRAGA, Diogo Bloes, Francisco Bonatto (Pontifícia Universidade Católica - Poços de Caldas) 



 
Resumo/Abstract: Abrangendo uma população diversificada, o ensino superior no Brasil é objeto de 
discussão. Os universitários iniciam a graduação com um repertório de conhecimento bastante inferior 
ao esperado. Em função disso os professores têm que demandar mais esforços para realizarem suas 
funções, prejudicando o aprendizado, pois estes se sobrecarregam com atividades extras e os alunos, 
tendo que permanecer mais tempo no contexto de ensino, passam a emitir comportamentos 
incompatíveis com as atividades de ensino. OBJETIVO. Fazer um levantamento que permita caracterizar 
melhor o contexto de ensino-aprendizagem e o(s) comportamento(s) tido(s) como incompatíveis ao 
comportamento de prestar atenção em sala. POPULAÇÃO. Alunos dos cursos de Fisioterapia e 
Medicina Veterinária da PUC Minas Campus Poços de Caldas. PROCEDIMENTO. Foi realizado 
observação e registro de comportamentos que prejudicam o processo ensino-aprendizagem em sala de 
aula. Esses comportamentos foram selecionados por vinte professores através de questionários. Para 
facilitar o registro dos comportamentos foi estabelecido um critério de fácil observação e que fosse 
mutuamente exclusivo. A freqüência de entradas e saídas da sala e conversas paralelas foram os 
comportamentos mais votados pelos professores. As entradas e saídas foram registradas a partir do 
número de vezes que a porta da sala abriu. As conversas paralelas foram registradas pelo tempo de 
ruído vocal. Posteriormente esses comportamentos foram transformados em taxa (eventos/minutos) e 
porcentagem, respectivamente. RESULTADOS. Para todas as disciplinas tanto a taxa com que a porta 
abriu por minuto como a porcentagem de conversas paralelas em relação ao tempo de aula foram 
bastante elevadas. Nas disciplinas de Bioquímica (Fisioterapia), Bioquímica (Medicina Veterinária), 
Citohistoquímica (Fisioterapia) e Citohistoquímica (Medicina Veterinária) as taxas, foram 2,7; 2; 3,18 e 
2,19, respectivamente. Já as porcentagens de tempo de conversa nas disciplinas de Bioquímica 
(Fisioterapia), Bioquímica (Medicina Veterinária), Citohistoquímica (Fisioterapia) e Citohistoquímica 
(Medicina Veterinária) foram, 13,43; 43,57; 8,15 e 63,83, respectivamente. DISCUSSÃO. A alta 
ocorrência dessas duas classes de comportamento afetam de maneira direta o desempenho dos alunos. 
Pode ser que essa alta freqüência seja em função da inabilidade dos professores em estabelecer 
contingências mais eficazes para manter a atenção dos alunos, no entanto, precisamos levar em 
consideração que outras variáveis podem estar operando: o método utilizado pelo aluno para estudar o 
assunto fora de sala de aula, o tempo dedicado ao estudo, se o contexto de estudo é favorável e a 
metodologia utilizada pelo professor. Para estabelecer contingências de estudo mais eficazes, torna-se 
necessário investigar todas essas variáveis. 
 
Apoio Financeiro: Probic – PUC-Minas 
 
 
 
237. O Behaviorismo Radical Representado em Livros de Psicologia da Personalidade: Algumas 
Implicações para o Ensino da Análise do Comportamento (Representation of Radical Behaviorism in 
Personality Psychology Text Books: Some Implications to the Teaching of Behavior Analysis) (TBA). 
Eustáquio Junior, MANUELA LOPES, Mônica Oliveira, Renata Horta, Sérgio Cirino (UFMG) 
 
Resumo/Abstract: É essencial ao progresso de um sistema teórico a maneira como seus conceitos são 
abordados na comunidade acadêmica. Nesse contexto, muitos Analistas do Comportamento vêm 
avaliando como a teoria é ensinada, através da análise de livros que tratam o assunto (Wyatt & Cols, 
1997; Gioia, 2001; Cirino & Cols, 2000). O presente trabalho dá continuidade à avaliação da formação do 
aluno de Psicologia, no que se refere à aprendizagem de conceitos do Behaviorismo Radical, através da 
observação dos mesmos em manuais introdutórios à Psicologia da Personalidade. Tais manuais foram 
eleitos como objeto de estudo uma vez que a personalidade é um tema freqüentemente abordado na 
Psicologia. Foram escolhidos 5 exemplares de manuais introdutórios às teorias da personalidade 
encontrados nos acervos das bibliotecas da região metropolitana de Belo Horizonte, em português, que 
contivessem, além de um capítulo sobre AEC/Behaviorismo Radical, pelo menos um outro destinado a 
uma abordagem psicológica distinta. Ademais, os livros analisados deveriam constar no acervo de pelo 
menos duas bibliotecas dentre as adotadas na amostra. A metodologia de análise consistiu no consenso 
dos avaliadores em 2 etapas: a 1ª numa avaliação quantitativa e a 2ª qualitativa. Adotou-se a proposta 
metodológica modificada a partir do trabalho de Wyatt & Cols. (1997) com 15 categorias de análise e 
quatro critérios de avaliação (acurado, não acurado, parcialmente acurado e omissão). Coerentemente 



com outros trabalhos semelhantes, os resultados mostram que o Behaviorismo Radical tem sido 
equivocadamente representado nos livros de Psicologia da Personalidade. Por exemplo, na categoria 10 
(Evitar perpetuação de mitos) todos os livros foram avaliados como não acurados. Na categoria 3 
(Oferece uma análise de eventos privados) quatro livros foram avaliados como não acurados e um omitia 
o assunto.  
 
 
 
238. Aquisição de Metodologia de Análise Funcional por Professores (Teacher Acquisition of Functional 
Analysis Methodology). André Luiz Freitas Dias, Bianca dos Santos Carvalho Vitória, Daniela Cristina 
Sampaio Brito, Letícia Siqueira Lemos, Marcela Silva Andrade, Tatiana de Deus Corrêa (Universidade 
Federal de Minas Gerais) 
 
Resumo/Abstract: Diversos estudos vêm sendo realizados nos quais professores são treinados a 
descrever, a partir da metodologia da análise funcional, o comportamento de seus alunos. O objetivo do 
presente estudo foi estabelecer tal comportamento descritivo funcional em professores de uma escola 
pública de Belo Horizonte. Para tanto, dados acerca do comportamento de alguns alunos, entendidos 
pela escola como crianças problemas, foram obtidos mediante análise de documentos, entrevistas e 
observações diretas. Posteriormente, alguns destes dados foram expostos para os professores e, assim, 
foi-lhes pedido que completassem as informações faltosas relativas a cada criança. Os professores 
mostraram-se bastante participativos na atividade proposta, identificado as lacunas relativas as 
interações estabelecidas por cada criança. O principal resultado alcançado foi o interesse explicitado por 
parte da direção da instituição e os próprios professores pela reformulação do instrumento de registro 
comportamental dos alunos. 
 
 
 
Palavras-chave: Análise funcional, treinamento de professores, contexto escolar 
 
 
 
239. As Condições Ambientais de Entretenimento para Estudantes Universitários (The Enviromental 
Conditions of Entertainment for University Students) (CSE; Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). FLÁVIA MARTONI (Centro Universitário Hermineo Ometto) 
 
Resumo/Abstract: O lazer nos dias atuais exerce uma contingência importante na vida das pessoas, 
entendida por muitos como fuga ou esquiva para muitos problemas do cotidiano ou agindo de forma 
reforçadora na qualidade de vida e na saúde mental da população em geral. No entanto, falar de lazer 
nos processos de ensino, não tem apresentado uma repercussão positiva e nem recebido atenção das 
Instituições de Ensino Superior. Entendimentos preconceituosos e estigmatizantes dessas práticas 
parecem ainda ser os mais prevalentes e o debate sobre tais contingências acaba sendo visto como uma 
discussão desnecessária, superficial resultando, por fim, em um tema fora dos propósitos da vida 
acadêmica. Faz-se importante prestar-se atenção às formas de entretenimento que estão sendo 
oferecidas aos alunos universitários, discriminando-se que o lazer é uma atividade para pessoas que não 
trabalham e estudam. Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar quais dentre as categorias de lazer 
(artístico, intelectual, manual, social, físico e turístico) são as mais praticadas entre os alunos de 2º ano 
dos cursos de Psicologia, Fisioterapia e Odontologia de uma instituição de Ensino Superior, privada, 
localizada no interior do Estado de São Paulo. Foram sujeitos desta pesquisa 45 alunos, divididos em 
três grupos conforme o período de aula, matutino, integral e noturno, selecionados 
equiprobalísticamente. O instrumento utilizado foi elaborado pela própria autora, enfocando as atividades 
profissionais diárias dos sujeitos, carga horária na Universidade, suas opiniões quanto ao lazer, sua 
importância, freqüência e as principais atividades de lazer que os sujeitos praticavam e/ou gostariam de 
praticar. Os dados indicaram que, em todos os cursos, os universitários consideram o lazer importante, 
relacionando-o como algo relevante ou totalmente relevante, de acordo com os critérios de respostas 
obtidas. As principais fontes de lazer em todos os grupos foram voltadas para as Atividades Intelectuais 
e Atividades Sociais, seguidos pelas Atividades Turísticas. As Atividades Manuais foram as fontes de 



lazer menos citadas pelos sujeitos. Mostra-se importante que se tenha uma educação para o tempo livre 
para esta população, uma vez que as atividades praticadas são necessárias, funcionais e 
generalizadas com a similaridade do trabalho acadêmico desenvolvido, como é o caso das Atividades 
Intelectuais, como práticas de leitura, pesquisa, entre outras que estão diretamente contingenciadas às 
situações de estudos acadêmicos. 
 
 
 
240. O Brincar de Meninos e Meninas da Quarta Série do Ensino Fundamental (The Playing of Boys and 
Girls from the Elementary School). MARIANA DUARTE DE LIMA MOSER (PUCPR), Michelly da Silva 
Santos (UFPR), Gisele dos Santos, Renata Maria Nedochetko Carli, Cloves Amorim (PUCPR) 
 
Resumo/Abstract: O brincar é uma atividade que pode facilitar e tornar atrativa as atividades de 
aprendizagem acadêmica. Objetivou-se descrever as diferentes modalidades do brincar de alunos da 
quarta-série de duas escolas, na cidade de Curitiba. Participaram 50 alunos, sendo 15 meninos e 8 
meninas de uma escola privada e 10 meninos e 17 meninas de uma escola pública municipal. Utilizou-se 
de questionário, aplicado em sala de aula. Na escola privada 100% dos alunos gostam de brincar, 
brincam em casa e na escola, com amigos, diariamente e na hora do recreio; e as brincadeiras mais 
freqüentes para as meninas foram: 1) pega-pega, 2) mãe-cola e 3) vôlei, enquanto que os meninos 
relataram: 1) futebol, 2) esconde-esconde e 3) “bafo”. Na escola pública, apenas uma criança afirmou 
não gostar de brincar; em casa e na escola foram os lugares mais freqüentes, com amigos, sozinhos, 
com parentes e vizinhos caracterizou-se os companheiros de brincadeira. No contra turno e na hora do 
recreio foram as ocasiões mais referidas. As brincadeiras mais freqüentes foram para as meninas: 1) 
mãe-pega, 2) mãe-esconde e 3) pular corda. Para os meninos: 1) futebol, 2) mãe-esconde e 3) vídeo-
game. Conclui-se que a escola tem mantido uma cultura de oposição entre o lúdico e o estudar, 
utilizando pouco do recurso lúdico como forma de aprendizagem. 
 
 
 
241. A Avaliação da Compreensão em Leitura sob a Ótica do Processamento da Informação (The 
Reading Comprehension Assessment Under the Information Processing Perspective) (Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). Katya L. Oliveira (Universidade de Alfenas/MG), ADRIANA C. B. 
SUEHIRO, Acácia A. A. Santos (Universidade São Francisco) 
 
Resumo/Abstract: A compreensão em leitura é um processo que envolve diversos aspectos cognitivos 
atuando de forma integrada. Teorias decorrentes da Psicologia Cognitiva, com enfoque no 
processamento humano da informação, explicam como ocorre o processamento cognitivo na 
compreensão do texto nas perspectivas botton-up e top-down. Alguns estudos vêm sendo desenvolvidos 
sobre esse assunto, todavia a produção sobre o tema ainda é pequena, se comparada à de países 
desenvolvidos. Considerando esse contexto, foi realizado um estudo com o objetivo de avaliar a 
compreensão em leitura de universitários. Participaram 75 estudantes do curso de administração de uma 
universidade particular do estado de São Paulo, cuja média de idade foi de 21 anos e seis meses 
(DP=4,1). O material utilizado foi um texto preparado segundo os padrões da técnica de Cloze com 
aproximadamente 250 vocábulos e a omissão de todo 5º vocábulo. Foi atribuído um ponto para cada 
resposta correta, com a pontuação máxima possível de 46 pontos. A aplicação foi coletiva, em sala de 
aula, para os alunos que consentiram em participar da pesquisa. Os resultados indicaram que a média 
de acertos foi de 19 pontos (DP=5,6). Observou-se que os estudantes possuíam um nível de 
compreensão em leitura abaixo do esperado para a etapa de escolarização em que se encontram. Tal 
resultado sugere a necessidade, por um lado, do emprego de estratégias de ensino que exijam maior 
contextualização e o uso de conhecimentos prévios (perspectiva top-down) e, por outro, maior ênfase em 
atividades que visem o aprimoramento da compreensão lingüística, recorrendo a elementos contidos no 
próprio texto (perspectiva botton-up). Destaca-se a importância de que outras pesquisas dessa natureza 
sejam realizadas para que o conhecimento sobre a questão seja ampliado. 
 
 
 



Palavras-chave: Teste de Cloze; Avaliação Cognitiva; Ensino superior. 
 
 
 
242. A Transferência de Controle de Estímulo Durante o Trino de Leitura com Procedimento de 
Discriminação Condicional e Fading (Transfer of Stimulus Control During Rreading Training with a 
Conditional Discrimination and Fading Procedure) (CSE). Nilza Micheletto, MARCELA HARADA, Débora 
Gonçalves, Renata Loureiro, Carina Lacava, Tereza Sério (Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo) 
 
Resumo/Abstract: O procedimento de Fading vem sendo utilizado no treino de discriminações 
condicionais que visam o ensino do repertório de leitura. No procedimento de Fading, ocorrem alterações 
graduais e sucessivas de determinadas dimensões dos estímulos para a promoção de transferência de 
controle para novas dimensões de estímulos, minimizando a ocorrência de erros. Essa transferência de 
controle para novas dimensões pode ser dificultada pelo efeito de sobreposição de determinadas 
dimensões do estímulo já conhecidas sobre novas dimensões de estímulo a serem discriminadas (efeito 
bloqueador). O objetivo desta pesquisa foi: a) construir e testar procedimentos de ensino do repertório de 
leitura através de discriminações condicionais, utilizando fading; b) analisar a transferência de controle 
de estímulos durante as várias tentativas de treino; c) avaliar a emergência de relações equivalentes não 
treinadas, e d) verificar se tentativas de controle minimizam ou interrompem um efeito bloqueador, 
gerado por determinadas dimensões de estímulos. Participaram crianças com idades entre seis e dez 
anos, residentes num conjunto habitacional Cingapura, estudantes de escolas públicas, que tiveram 
porcentagens de acertos inferiores a 50% nas avaliações de seus repertórios de leitura e escrita. Foi 
utilizado um programa de computador elaborado para apresentar tarefas de discriminação condicional 
em que diferentes configurações de estímulos (figuras, palavras faladas e palavras escritas) foram 
apresentadas. O procedimento consistiu em treinar discriminações condicionais através de um 
procedimento de pareamento com o modelo e subseqüente teste de emergência de classes de estímulos 
equivalentes. Foram utilizados, durante a fase de treino, 4 passos de fading, em que os estímulos 
comparação incorretos eram apresentados com diferentes tonalidades. Foram introduzidas durante o 
treino, intercaladas às tentativas de fading, tentativas nas quais estímulos anteriormente treinados foram 
apresentados como estímulos-comparação corretos e incorretos, impressos todos com a mesma 
tonalidade (100% preto), tentativas denominadas ´tentativas de controle’. As palavras treinadas foram 
agrupadas em unidades contendo três palavras. Para cada unidade foi programada uma série de fases: 
pré teste, treino de discriminações condicionais, pós teste e teste de emergência de classes de estímulos 
equivalentes e nomeação. Pode-se verificar que: a) o procedimento proposto permitiu a aquisição de 
discriminações condicionais nas poucas tentativas e pequena ocorrência de erros e a emergência de 
relações equivalentes não treinadas; b) as tentativas de controle, intercaladas às tentativas de fading, 
minimizaram um possível efeito bloqueador; c) após o treino dos primeiros conjuntos, o treino ocorreu, 
geralmente, com o mínimo de tentativas previstas. 
 
 
 
243. Using Meditation Music with Self-Management to Manage Disruptive Behaviors for Children with 
Disruptive Behavior Disorders (Utilizando Música de Meditação com Autogerenciamento para Lidar com 
Comportamentos Inadequados com Crianças com Distúrbios de Comportamento) (Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). JEONGIL KIM (Daegu University/Lotus Flowers Children Center), 
Chun-hye Park, Hyo Jung Jun, Won Joon Jung, Jung-Yoon Lee, Eun Jung Lee (Daegu University) 
 
Resumo/Abstract: The present study developed a 10-week community-based therapy program using 
message transmitting meditation music with self-management activity to manage disruptive behviors for 
children with disruptive behavior disorders. Pre- and posttesting indicated a significant decrease in 
aggressive behaviors and increase in their social competence and school acceptance. Five 7-year old 
children with disruptive behavior disorders and 15 typically developing peers participated in the study. 
The study used a multiple baseline design across the subjects. 20 session Meditation music program and 
self-management activity were developed based on the problematic analysis assessment. The result 
showed that all the subjects showed decrease in their disruptive behaviors and increased scores in their 



social competence and school adjustment after the intervention. For the typically developing peers there 
showed improvement in their academic achievement scores after the intervention. 
 
 
 
244. Assistir Histórias Dramatizadas e a Compreensão Dessas Histórias por Crianças e Jovens 
Institucionalizados (Watching Dramatized Stories and the Understanding of These Stories by Children 
and Young People in a Social Institution) (OBM; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Lucila 
Rosa Matte Massignani, Alessandra Rodrigues de Oliveira, OLGA MITSUE KUBO, Sílvio Paulo Botomé 
(Universidade Federal de Santa Catarina) 
 
Resumo/Abstract: Devido a pouca assiduidade do brasileiro à prática de leitura, a inabilidade de 
compreender o que se lê e à ineficiência de algumas formas de ensino, viu-se a necessidade de testar 
uma alternativa como recurso didático, que estimule a leitura e facilite a compreensão de textos. Contar 
histórias por meio de simulação do enredo é um recurso utilizado amplamente para crianças, 
principalmente em situações de recreação, como forma de entretenimento. Uma análise das 
decorrências do uso da dramatização é que, além do maior envolvimento da criança com a situação de 
simulação, ela também pode ser favorecedora de uma melhor compreensão daquilo que está sendo 
contado por meio dela por apresentar, além de estímulos sonoros, estímulos visuais de acordo com o 
enredo da história que serviriam como “pistas” adicionais. Para aferir mais precisamente qual o efeito do 
uso da dramatização de histórias sobre o nível de compreensão delas, foi feito um trabalho com crianças 
e jovens alunos de uma instituição de atendimento a famílias carentes. No total, participaram 12 crianças 
e jovens, com idades entre 6 e 11 anos, alfabetizados e matriculados em um centro de atendimento a 
crianças, adolescentes e à família carente de um município de médio porte no Estado de Santa Catarina. 
Os sujeitos foram divididos em duplas e remanejados segundo um delineamento de grupo, de modo que 
as crianças participaram de forma alternada em dois tipos de atividades: ouvir histórias e ver histórias 
dramatizadas. Para a avaliação da compreensão da história foram solicitados: reprodução oral da 
história, respostas a perguntas literais e inferenciais sobre o que foi ouvido ou visto, desenho da história 
e exemplificação de palavras-chave da história. A análise das respostas literais e inferenciais foi feita a 
partir de cinco categorias que mediam o grau de pertinência da resposta com os elementos constitutivos 
da história ouvida ou lida. Das 12 crianças, 4 participaram das duas condições experimentais, as demais 
participaram somente de uma ou de outra condição experimental. Das 4 crianças que participaram das 
duas condições, 3 delas apresentaram percentuais de respostas corretas e completas maior na condição 
de ver a história dramatizada do que de ouvir. O número de respostas desconexas dessas 4 crianças foi 
maior na condição experimental de ouvir do que de ver a história. A condição de ver a história 
dramatizada é que mais favoreceu a realização de desenhos com elementos completos e coerentes à 
história, em comparação com o desempenho das crianças na condição de ouvir a história. De maneira 
geral, é possível concluir que ver a história dramatizada favorece a melhor compreensão da história 
pelas crianças e jovens, em comparação com os seus desempenhos quando a história é somente 
ouvida. 
 
 
 
Palavras-chave: Compreensão de leitura, dramatização de histórias, recurso para ensino, estímulos 
sonoros e visuais 
 
 
 
245. Oficina de Trabalho em Grupo: Programação de Ensino como Tecnologia Comportamental para 
Ensinar Novos Comportamentos (Workshop About Teamwork: Programming Teaching as a Behavioral 
Technology to Teach New Behaviors). MARIÉLE CORTEZ, Ana Lucia Cortegoso, Daniele Silmann, 
Priscila Grisante, Milvana Delponte, Claudia Saad (UFSCar) 
 
Resumo/Abstract: Realizar trabalhos em grupo é uma demanda muito freqüente não só em escolas, 
universidades, como também nos ambientes de trabalho, em que esta habilidade vem sendo bastante 
valorizada e exigida no perfil de seus profissionais. Diante deste quadro faz-se necessário desenvolver 



recursos facilitadores para a aprendizagem deste tipo de comportamento, tendo a programação de 
ensino se mostrado como ferramenta importante para o desenvolvimento de oficinas que tenham por 
objetivo ensinar, por meio de atividades, estudantes universitários a identificar e aprender formas mais 
eficazes de realizar trabalhos em grupo. A partir da descrição da situação problema foram identificados 
quatro objetivos (comportamentos) terminais para o comportamento de “Aprender a trabalhar em grupos” 
a saber: “decidir forma mais adequada para desenvolver um trabalho”, “planejar a realização do trabalho 
a ser feito”, “desenvolver as atividades previstas” e “garantir condições adequadas para o trabalho”, que 
correspondem a classes de comportamentos que devem ocorrer para que o objetivo (comportamento) 
terminal possa ocorrer. Estes comportamentos foram, então, descritos em termos das relações 
comportamentais desejadas, ou seja, foram indicadas as classes de estímulos antecedentes, classes de 
respostas e classes de estímulos subseqüentes que os representam. Foi realizada, a seguir, a análise 
destes objetivos em relação a objetivos mais específicos, que constituem pré-requisitos para a emissão 
dos comportamentos terminais. Foram identificados 66 objetivos específicos tidos como pré-requisitos 
dos comportamentos terminais. Este processo possibilitou planejar procedimentos de ensino para a 
aprendizagem de cada um dos comportamentos descritos como fundamentais para a realização de 
trabalhos em grupo, na forma de uma oficina de trabalho composta de quatro módulos de ensino: 1) 
Formando grupos: condições facilitadoras para o trabalho coletivo; 2) Planejando o trabalho do grupo: 
criando condições para o trabalho individual; 3) Implementando providências para o trabalho coletivo: a 
parte de cada um; 4) Construindo um trabalho de grupo: condições facilitadoras para aprendizagem 
individual e coletiva. A utilização de recursos da Análise do Comportamento, como a Programação de 
Ensino, tem se mostrado de grande relevância quando existe a necessidade de ensinar comportamentos 
novos a uma dada população. 
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246. Análise do Comportamento Seguro em Indústrias de Lacticínio da Região de Governador Valadares 
(Analysis of Safety Behavior in Lacticinio’s Industry in Governador Valadares’ Region) (CSE). RODRIGO 
A. GUILHERME SILVA, João Carlos M. Martinelli (Núcleo de Estudos em Análise do Comportamento e 
Prática Cultural ACPC/UNIVALE) 
 
Resumo/Abstract: A legislação brasileira considera acidente do trabalho os eventos ocorridos pelo 
exercício do trabalho, que causem lesão corporal ou perturbação funcional, morte e/ou perda ou redução 
da capacidade para o trabalho. Fatores que desencadeiam um acidente surgem dentro de um contexto 
de interações entre o equipamento, o ambiente, a legislação, o comportamento do trabalhador, a 
situação da sua capacitação psicofísica, entre outros. Este projeto pretende analisar as questões 
comportamentais que envolvem o universo do acidente no trabalho, por meio de uma caracterização 
epidemiológica, baseado no PROGRAMA DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO – BPF, dos 
diferentes perfis da população trabalhadora acidentada em de indústrias de laticínio da região de 
Governador Valadares/MG, e, comportamentos ou produtos comportamentais quando relacionados a 
práticas preventivas ou acidentes notificados, objetivando a criação de um Mapeamento Preventivo de 
Acidentes de Trabalho. 
 
 
 
247. Percepções de Crianças em Unidades de Abrigo como Elementos para Derivar Comportamentos 
dos Agentes (Children's Perceptions in Units of Shelter as Elements to Derive Behaviors of the Agents) 
(CSE; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Jeisa Benevenuti Sartorelli, MARÍA MARCELA 
FERNÁNDEZ DE CLARO (Universidade Regional de Blumenau), Sílvio Paulo Botomé (Universidade 
Federal de Santa Catarina) 
 



Resumo/Abstract: As unidades de abrigo têm como função oferecer proteção às crianças que estão 
impedidas temporariamente de retornarem ao convívio familiar. Sendo assim, a instituição que abriga 
precisa fazer algo em relação a essas crianças. Os resultados que podem ser obtidos com as várias 
modalidades de atuação dos agentes não são suficientes se ficarem restritos a atenuar o sofrimento 
dessa população. Sendo assim, é preciso um conhecimento que possibilite delimitar o que essas 
crianças e jovens têm como necessidades. A análise do relato das crianças fornece informações 
importantes a respeito da percepção dessas sobre as unidades de abrigo. Isso pode contribuir para 
derivar os comportamentos dos agentes que administram essas instituições e que são necessários para 
um gerenciamento eficaz dos processos institucionais. Foram entrevistadas 10 crianças abrigadas de 
ambos os sexos, com mais de seis anos de idade, residentes no abrigo por, no mínimo, três meses. As 
entrevistas aconteceram individualmente em dois encontros. Foram examinadas nas entrevistas 
características gerais das crianças, tais como, faixa etária, gênero, nível de escolaridade, estado de 
origem, motivo pelo qual está no abrigo. Também são apresentados dados referentes aos aspectos 
percebidos pelas crianças como positivos e negativos e outros em relação às atividades desempenhadas 
e visitas. Foi possível notar que as crianças entrevistadas possuem idades entre sete e 14 anos. A 
maioria delas (N=4) tem de 11 a 12 anos e são do gênero masculino. O nível de escolaridade é inferior 
ao que deviam estar pela idade que apresentam. Quanto à percepção do motivo pelo qual está morando 
no abrigo são relatadas situações que mostram a ocorrência de eventos de vida vitimizadores (pai beber, 
usar drogas e outros). As indicações dos aspectos negativos revelam que há no ambiente institucional 
acontecimentos que as crianças gostariam de evitar. Entre esses, brigas com os colegas, ter que comer 
o que não gostam e a falta de recursos que poderiam promover maior conforto como toalhas e roupas de 
cama. Entre os aspectos positivos foram relatados o comer, o brincar e o convívio com os colegas. A 
principal atividade realizada é assistir TV. A maioria (N=6) afirmou não receber visitas. Não foi possível 
verificar nenhum planejamento que garantisse maior efetividade em relação aos problemas identificados. 
A partir das descobertas feitas alguns dos comportamentos derivados para os agentes foram: administrar 
recursos financeiros, diferenciar o tipo de atendimento que deve ser oferecido em função do motivo do 
encaminhamento, planejar experiências de convívio em famílias temporárias, entre outros. Ficou 
evidente a necessidade de um efetivo e profundo programa de formação específica para agentes e 
administradores desse tipo de instituições.  
 
 
 
Palavras-chave: Comportamento de crianças abrigadas, comportamento de agentes institucionais, 
comportamento em instituições de abrigo.  
 
 
 
248. Condições Habitacionais de uma Unidade de Abrigo e Decorrências para os Comportamentos Que 
Constituem os Processos de Gestão (Habitational Conditions of a Unit of Shelter and Consequences for 
the Behaviors that Constitute the Processes of Administration) (CSE; Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). Jeisa Benevenuti Sartorelli, MARÍA MARCELA FERNÁNDEZ DE CLARO (Universidade 
Regional de Blumenau), Sílvio Paulo Botomé (Universidade Federal de Santa Catarina) 
 
Resumo/Abstract: Conhecer as características das condições habitacionais de uma unidade de abrigo e 
as decorrências para os comportamentos que constituem os processos de gestão é um dos aspectos 
importantes para compreender o modo de vida dessas crianças. Essas crianças e jovens vivem em 
tempo integral em um contexto caracterizado, entre outros aspectos, por uma estruturação não-familiar, 
intensa convivência entre crianças e ausência de condições que atendam suas necessidades. Tais 
características do contexto influenciam as interações que elas estabelecem com o meio, que podem 
tanto ser facilitadas como prejudicadas pelas condições existentes. Parte da configuração ambiental diz 
respeito às características da estrutura física dos ambientes e isso pode influenciar a capacidade das 
crianças em lidar com seu próprio ambiente. Sendo assim, identificar as características da estrutura 
física dos ambientes permite avaliar entre outros aspectos, a existência ou não, por parte dos dirigentes 
e técnicos institucionais, de um planejamento apropriado desse ambiente para atender crianças que 
estão em diferentes fases de desenvolvimento. Para isso, foram feitas observações diretas dos 
ambientes com registro em um protocolo de observação planejado. Os dados revelam que o estado 



geral de conservação dos equipamentos que fazem parte dos ambientes investigados varia entre o grau 
muito bem conservado e bem conservado. A quantidade de equipamentos existente na cozinha e no 
refeitório são suficientes para atender as necessidades de alimentação das crianças. O mesmo ocorre 
com os equipamentos da lavanderia e dos banheiros. Esses estão em boas condições para manter a 
higiene pessoal e as roupas das crianças. No entanto, há dormitórios no abrigo com quantidade 
insuficiente de camas para atender as crianças. Alguns ambientes como, por exemplo, a sala de 
brinquedos possui acesso restrito a elas. Os comportamentos infantis são influenciados pelas 
instalações fornecidas pelos administradores do abrigo. Os comportamentos dos administradores não 
dizem respeito às necessidades das crianças e aos problemas que precisam ser resolvidos pela 
instituição por meio de seus gestores. A derivação desses comportamentos permite que eles tenham 
ações sob controle de um problema identificado, para o qual devem procurar a solução. Algumas classes 
de comportamentos importantes para os agentes são: identificar e registrar a quantidade de crianças e 
adolescentes ingressos, escolher as informações que precisam ser registradas em relação à oscilação 
na quantidade de crianças, planejar condições habitacionais em relação a essa oscilação, entre outras. 
Os dados revelam que há necessidade de reformular o planejamento das ações dos agentes 
institucionais. 
 
 
 
249. A Coerção nas Relações de Trabalho (Coercion in Work Relationships) (Baseado em Dados/Data-
Based Presentation). RICARDO ALEXANDRE ANEAS BOTTA, Mikael Cavallet (Universidade Paulista-
Ribeirão Preto-SP) 
 
Resumo/Abstract: O uso da punição e da ameaça de punição para conseguir que os outros ajam do 
modo como nós gostaríamos ou a prática de recompensar pessoas deixando-as escapar de nossas 
punições e ameaças é chamada de coerção. À medida em que a utilizamos, nosso ambiente torna-se 
cada vez mais hostil, assim como o responsável pela punição. Rever as formas de se relacionar e 
responder ao outro de um modo assertivo é um bom começo para tornar uma relação mais agradável 
sem perder o respeito. Investigar estas características da coerção na relação humana dentro da empresa 
é importante para identificar a punição e formas de reforçar negativamente uma pessoa. O objetivo deste 
trabalho foi reconhecer o poder e a sua forma abusiva - coerção - na organização e sugerir modos 
adequados de empregar o poder com a ajuda da Psicoterapia Comportamental- Cognitiva. A pesquisa foi 
aplicada em 2 empresas localizadas na região de Ribeirão Preto - SP, dirigida a funcionários que 
exercem o cargo de supervisão, ou seja, todos aqueles indivíduos que supervisionam outros funcionários 
dentro da organização no trabalho que está sendo realizado em cada função e aos funcionários do setor 
operacional, que lidam com as diversas operações da empresa. O instrumento utilizado para a coleta de 
dados foi através de um questionário individual constituído por uma série de perguntas que foram 
respondidas por escrito e sem a presença do pesquisador. Foram aplicados e respondidos 47 
questionários . Os dados que demonstraram a existência de coerção nas duas empresas. A coerção 
existente nas relações organizacionais, gera reações negativas tais como: não-motivação, tensão, raiva, 
insegurança, medo, alterações fisiológicas e o desejo de faltar ou desligar-se da empresa. Como 
sugestão para começar a evitar e lidar com a coerção, propõe-se a implantação do treinamento em 
habilidades sociais tanto para chefes como para funcionários, fundamentada nos princípios cognitivo 
comportamentais. A chance de funcionários e chefes apresentarem estratégias mais assertivas em 
situações adversas do meio pode contribuir para a qualidade de vida nas organizações. 
 
 
 
250. Programa de Socialização de Novos Funcionários como Processo Facilitador da Adaptação ao 
Ambiente de Trabalho (New Employees' Socialization Program as a Facilitative Process of the Adaptation 
to the Work Environment). ELEN MOREIRA, Gisele Rebeiro (Unifil) 
 
Resumo/Abstract: Após serem recrutadas e selecionadas, as pessoas em uma organização passam por 
um processo de socialização organizacional, isto é, as empresas procuram integrar as pessoas em seu 
contexto e estabelecer junto ao novo colaborador as contingências pelas quais a empresa funciona. 
Levando-se em consideração a importância do processo de socialização, foi realizada uma proposta de 



estágio em Psicologia Organizacional a uma empresa de Confecções em Londrina com 
aproximadamente 154 funcionários. O objetivo deste trabalho foi: 1) propiciar ao novo colaborador sua 
rápida integração a empresa; 2) proporcionar um clima organizacional favorável entre o colaborador e a 
empresa; 3) explicitar direitos e deveres do novo funcionário com o intuito de reduzir os sintomas de 
ansiedade gerados nos primeiros dias de trabalho. O programa consistiu em apresentar: a) a história da 
empresa; b) organograma; c) normas e regulamentos; d) visita as instalações, aos departamentos e suas 
devidas funções; e) apresentação dos demais funcionários da empresa; f) apresentação do local de 
trabalho e do supervisor; g) dependendo da função mostrar os equipamentos de proteção individual e 
segurança; h) encaminhar o novo colaborador até o departamento de pessoal. Dentro do Programa de 
Socialização foi desenvolvido um manual para os colaboradores contendo: 1) mensagem de boas 
vindas, 2) a história da organização; 3) missão; 4) valores; 5) organograma; 6) acompanhamento; 7) 
normas e procedimentos (admissão, obrigações, proibições, horário de trabalho, remuneração, faltas e 
atrasos, férias, penalidades e benefícios). Este manual serviu como instrumento de apoio ao Programa 
de Socialização. Os objetivos do trabalho foram atingidos visto que os colaboradores que passaram pelo 
Processo de Socialização relataram que sua adaptação a empresa e a função foi satisfatória, sem os 
transtornos iniciais de um ambiente de trabalho novo. Relataram, também, que o fato de terem claros 
seus direitos e deveres propiciou um bom ambiente de trabalho. 
 
 
 
251. A Utilização da Pesquisa de Clima Organizacional como um dos Instrumentos para a Realização de 
Diagnóstico Organizacional (The Use of Organizational Climate Research as One of the Instruments for 
the Accomplishment of Organizational Diagnosis). Jaqueline Cunha, ELEN MOREIRA (Unifil) 
 
Resumo/Abstract: A Pesquisa de Clima Organizacional é um instrumento utilizado para diagnosticar as 
relações existentes entre a organização e o seu ambiente. Pode ser definida como um conjunto de 
condições que caracterizam a satisfação e/ou insatisfação dos colaboradores de uma empresa e das 
demais pessoas que com eles interagem. Considerando a importância da satisfação dos funcionários 
para o bom desempenho das suas funções, foi realizada uma pesquisa de Clima Organizacional em uma 
empresa de facções da cidade de Londrina. A empresa possui 22 funcionárias e a queixa da empresa foi 
de falta de motivação no trabalho e baixa produtividade. Foram utilizados: 1) um questionário com 40 
perguntas abrangendo a satisfação no trabalho; ambiente físico; relacionamento interpessoal; 
reconhecimento pelo trabalho; realização profissional e treinamento; 2) entrevistas individuais; e 3) 
observações. A partir do questionário detectou-se que 70% das funcionárias sentem-se desvalorizadas, 
sem reconhecimento profissional e 92,8% queixam-se de relacionamento interpessoal muito 
insatisfatório. A análise das entrevistas e as observações sugeriram que os principais fatores que podem 
estar interferindo na baixa produtividade são: (a) ausência de funcionárias, o que acarreta o acumulo de 
funções; (b) ausência de um gerente de produção qualificado, o que acarreta desorganização na 
distribuição e controle de tarefas; (c) interrupção na produção; (d) mau aproveitamento do tempo entre 
uma produção e outra; (e) número elevado (segundo as funcionárias) de peças vindas da facção externa 
para conserto; (f) ausência de cronograma diário. Como proposta de intervenção foi sugerida a 
contratação de um gerente de produção e de uma auxiliar de produção; a elaboração de fichas de 
controle da produção interna e externa com o objetivo de quantificar a produtividade das funcionárias 
internas e comparar com as externas; a elaboração do quadro de “Acompanhamento Emocional” das 
funcionárias com o objetivo de relacionar eventos privados das funcionárias com as ocorrências na 
empresa; e a realização do coaching semanal com as gerências. Após a contratação da encarregada de 
produção o contato das funcionárias com os gerentes da empresa reduziu em quase 100%, reduzindo 
também a queixa de relacionamento interpessoal. Foi modificada a logística da fábrica tornando-a mais 
limpa e organizada, o que aumentou a produção em aproximadamente 42%. As demais intervenções 
estão em fase de implantação e por isto ainda não se têm dados sobre seus resultados. A partir dos 
resultados obtidos pode-se perceber que a pesquisa de clima organizacional pode ser um instrumento 
importante na realização do diagnóstico organizacional. 
 
 
 



252. Simulação de um Processo de Recrutamento e Seleção para a Vaga de Consultor de Viagem 
(Simulation of a Recruitment Process and Selection for Trip Consultant's Vacancy). Mello Lélia Monteiro, 
ELEN MOREIRA, Volpi Giovana Augusta Piton, Cordeiro Séphora C. R. (UniFil) 
 
Resumo/Abstract: O trabalho do psicólogo, dentro da organização, consiste muitas vezes na contratação 
de recursos humanos que se adaptem às necessidades da empresa. A seleção e o recrutamento, como 
duas fases do mesmo processo, visam manter ou aumentar a eficiência e o desempenho de pessoal, 
bem como a eficácia da organização. A seleção tem como finalidade proporcionar maior objetividade e 
precisão à contratação de pessoas, para isto, deve basear-se nas próprias exigências e especificações 
do cargo. Para um conhecimento prático da psicologia organizacional, foi desenvolvido um projeto de 
Recrutamento e Seleção com 5 alunas do 4º ano de Psicologia, juntamente com 11 alunos do 2º ano do 
curso de Turismo da UniFil, simulando uma seleção de candidatos para a vaga fictícia de Consultor de 
Viagem, dentro do curso de Turismo. A seleção teve como objetivo proporcionar um maior conhecimento 
das habilidades profissionais, preparando os alunos para tornarem-se mais aptos e competitivos para o 
futuro mercado de trabalho, além de propiciar às alunas do curso de psicologia uma oportunidade prática 
de atuação profissional. O processo de seleção foi dividido em três fases de avaliação cumulativa: 
análise de currículo, prova situacional e entrevista. Os candidatos deveriam apresentar os seguintes 
requisitos para serem selecionados: ter graduação ou ser graduando em turismo, possuir conhecimentos 
gerais em informática (word, excel, windows), idiomas (inglês e espanhol), fluência verbal (habilidade de 
comunicar-se verbalmente de forma clara e objetiva), cooperação (interagir com os participantes de 
forma a auxiliá-los, participando ativamente da atividade proposta) e objetividade (habilidade de 
argumentação precisa). Na seleção, foi detectado que, dentre os 11 alunos que participaram do 
processo, 3 apresentaram o perfil compatível às exigências e especificações do cargo, enquanto que o 
restante precisaria de uma maior preparação para corresponder às exigências deste cargo em um 
mercado de trabalho competitivo. Após detectado o déficit de repertório comportamental de cada 
participante, foi realizado um segundo momento primordial para o trabalho, onde as estagiárias 
realizaram devolutivas individuais, apontando aspectos falhos que deveriam ser aprimorados para o 
candidato não aprovado poder ocupar a vaga. Devido aos resultados obtidos neste projeto, o mesmo foi 
aperfeiçoado e será reaplicado como projeto de ensino para a comunidade universitária da UniFil, 
oferecendo aos estudantes a possibilidade de tornarem-se profissionais mais aptos e competitivos.  
 
 
 
Palavras-chave: Recrutamento, Seleção, Consultor de Viagem 
 
 
 
253. Estresse no Trabalho: Eventos Considerados Estressantes e Estratégias de Coping Utilizadas por 
Vendedores Internos (Stress in the Workplace: Stressful Events and Strategies of Coping Used by 
Internal Salesmen). VANESSA DILEVE, Yone Felipe (Universidade São Judas Tadeu) 
 
Resumo/Abstract: Sobrecarga de atividades, pressão em relação ao tempo, metas e resultados, 
problemas de relacionamento com chefias, colegas de trabalho e família/amigos podem se tornar 
desencadeadores do estresse no trabalho. O estresse é considerado como Síndrome de Adaptação 
Geral que envolve uma série de sintomas que o individuo apresenta quando submetido a situações que 
exijam uma importante adaptação do organismo para enfrentá-las (Lipp). Falar sobre estratégias de 
coping é estar se referindo as maneiras encontradas e desenvolvidas pelos indivíduos para lidar ou 
enfrentar situações de estresse e adaptação ao ambiente. Objetivou-se levantar quais eventos podem 
ser considerados estressantes por vendedores internos de uma empresa de grande porte do segmento 
automotivo, situada na zona leste do estado de São Paulo e quais estratégias de coping são utilizadas 
para o manejo do estresse no ambiente de trabalho. Identificou-se ainda, quais são as situações 
consideradas mais estressantes. Participaram do estudo 25 pessoas, sendo 64% homens e 36% 
mulheres, com média de idade de 41 anos, que responderam a um questionário com questões abertas e 
fechadas que foram analisadas quantitativamente e qualitativamente. 72% dos participantes se 
consideram ansiosos e trabalham em média 9 horas por dia e dedicam em média 10 horas semanais 
para o lazer. A atividades que foram relatadas como de lazer foram passear (68%), esporte (48%) e 



leitura (32%). Como situações estressantes obteve-se a pressão no trabalho (68%), problemas de 
relacionamento (48%) e perda de uma venda (20%) entre outras. Com relação aos sintomas 24% 
pessoas relataram os físicos e psicológicos. Os participantes reportaram que as atividades que os 
deixam relaxados são as atividades físicas (36%), intelectuais (60%) e bons rendimentos no trabalho 
(4%). As estratégias de manejo mais utilizadas foram o autocontrole (72%), técnicas de resolução de 
problemas e fixar vendas (8%). Como era esperado, de acordo com as hipóteses formuladas as 
situações consideradas estressantes estavam relacionadas ao trabalho, e as estratégias de coping mais 
utilizadas foram o autocontrole e a técnica de resolução de problemas. Ficou evidente que os 
vendedores realizam algumas atividades de relaxamento para prevenção e controle do estresse. 
 
 
 
254. Levantamento de Contingências Responsáveis pelo Comprometimento Organizacional de 
Funcionários de uma Empresa Privada (Survey of Responsible Contingency for Organizational 
Commitment of Employees of a Private Company). Mariana Samelo, MARINA OLIVEIRA 
 
 
Resumo/Abstract: O objetivo desta pesquisa foi realizar um levantamento das contingências 
responsáveis pelo comprometimento organizacional de funcionários de uma empresa privada, 
levantando hipóteses sobre quais variáveis controlam este comportamento. O referencial teórico utilizado 
nesta pesquisa foi o Behaviorismo Radical. Foi realizada uma entrevista com dez funcionários de uma 
empresa privada. Os participantes foram escolhidos de acordo com a demanda da empresa, sendo 
estes, pertencentes ao setor de Diretoria de Operações. A entrevista abordou questões sobre a tarefa 
realizada pelo funcionário dentro do contexto organizacional, as conseqüências relacionadas as suas 
atividades de trabalho e situações consideradas pelo funcionário como exemplos de comprometimentos. 
 
Conclui-se que os funcionários são comprometidos com seu trabalho. No entanto, cabe ressaltar que o 
comprometimento dependerá, da história de vida de cada funcionário, assim como da cultura da 
empresa e da contingência em vigor, a qual será mantida mediante reforço positivo e/ou negativo. 
Conforme os relatos verbais dos funcionários, constatou-se que a maioria destes executam seu trabalho 
através de reforçadores positivos, o que baseia nossa constatação em relação aos funcionários serem 
comprometidos. 
 
 
 
255. A Visão do Profissional de Recursos Humanos Sobre as Contingências Envolvidas no Adoecer do 
Trabalhador (The Perception of a Human Resources Professional About Involved Contingencies in 
Worker Illness). Ana Lúcia Pereira, YONE XAVIER FELIPE (Universidade São Judas Tadeu) 
 
Resumo/Abstract: Atualmente a atividade profissional é vista como um fator fundamental de sentido para 
a vida humana. A idéia do cidadão “produtivo” está profundamente cristalizada na sociedade. Entretanto, 
observa-se que muitos trabalhadores adoecem em função de sua atuação nas organizações. Estar 
atento a isso é papel do profissional de Recursos Humanos (RH). Objetivou-se levantar qual a visão do 
profissional de RH sobre o adoecer do trabalhador; especificamente verificar quais as doenças mais 
observadas em suas empresas e analisar quais são as possíveis contingências relacionadas ao adoecer. 
Participaram do estudo 66 profissionais de RH, membros de um grupo de discussões on line, que 
responderam um questionário via e-mail. A maioria (56,1%) exerce os cargos de analistas ou consultores 
e atuam na área há mais de três anos; 65% possuem especialização; 53% trabalham em empresas 
nacionais. Com relação ao segmento de negócio dessas empresas, 54,5% são da área de serviços. A 
maior parte das empresas desses participantes não possui assistente social (56,1%), porém destas 
75,7% contam com algum profissional que exerça esse papel. Verificou-se que 97% dos profissionais já 
tiveram contato com o adoecer no trabalho e as doenças mais relatadas foram: estresse (89%); LER 
(81%); gastrite (77%); depressão (73%); ansiedade (59%); enxaquecas (52%); distúrbios do sono (50%); 
síndrome do pânico (48%); úlceras (45%); alcoolismo (42%). Uma das questões do questionário era uma 
escala com afirmativas e os participantes indicaram o grau de concordância ou de discordância. Uma 
parcela significativa dos profissionais (94%) concordou que o excesso de cobranças no ambiente 



organizacional faz com que o trabalhador adoeça; 86% concordaram que trabalhadores alocados em 
áreas e/ou atividades que não lhes proporcionam satisfação pessoal adoecem; 91% acreditam que o 
trabalhador que sofre assédio moral no trabalho adoece e 95% afirmaram que o excesso de horas 
dedicadas ao trabalho, em detrimento do lazer, família e amigos, é um fator que provoca estresse no 
trabalhador. Com relação ao feedback encontramos divergências entre as opiniões, 51% concordaram 
que as chefias precisam dar feedbacks diretivos e austeros aos seus subordinados, para que os 
resultados sejam atingidos e 48% discordaram. Podemos observar que algumas contingências 
favorecem o adoecimento na perspectiva dos profissionais de RH. De acordo com o observado pela 
mídia, na clínica, e nos resultados tem aumentado o número de pessoas com pânico, depressão e 
ansiedade. Em pesquisas futuras torna-se relevante verificar como as empresas tem lidado com as 
questões relacionadas à saúde física e mental dos trabalhadores. 
 
 
 
256. O Papel do Coach no Processo de Mudança de Comportamento e no Desenvolvimento de 
Carreiras (The Role of the Coach in the Process of Behavior Change and in the Development of Careers) 
(TPC). MONICA MARANI, Yone Felipe (Universidade São Judas Tadeu) 
 
Resumo/Abstract: Muitas empresas estão envolvidas em iniciativas de reengenharia na tentativa de 
conseguirem manter-se competitivas. Os líderes do futuro devem saber como criar uma cultura de 
melhoria contínua, ou o que alguns especialistas chamam de “a organização do aprendizado”, e o 
coaching passa a constituir uma ferramenta indispensável para a autocorreção do comportamento e 
aprendizado dentro da organização. O coaching é uma abordagem comportamental mutuamente 
benéfica para os indivíduos e as organizações na quais trabalham ou com as quais se relacionam. 
Nosso objetivo geral da monografia foi verificar se profissionais da área de Recursos Humanos (RH) 
conhecem e praticam o processo de coaching, e especificamente analisou-se o papel do coach no 
processo de mudança de comportamento das pessoas na empresa. Foi elaborado um questionário com 
questões abertas e fechadas, sendo uma em escala. Os dados foram analisados quantitativamente e 
qualitativamente. Participaram do estudo, 53 profissionais de RH, sendo 81% mulheres e 19% homens, 
58% possuem curso de especialização/MBA; 75% atuam em empresas nacionais e destes 30% atuam 
no ramo de consultoria, 49% tem subordinados. Com relação aos processos da área de RH que eles 
conheciam, os mais citados foram: hunting (66%); educação corporativa (55%); coaching (81%); 
consultoria interna (81%); outplacement (55%) e gestão por competências (79%). As práticas mais 
realizadas foram: recrutamento e seleção (85%); coaching (51%); treinamento e desenvolvimento (91%). 
A grande maioria dos participantes acredita que as pessoas mudam de comportamento após algum tipo 
de orientação ou aconselhamento. 80% concordaram que pessoas que não recebem feedback tendem a 
obter resultados não satisfatórios no desenvolvimento de sua carreira profissional; 77% concordaram 
que pessoas que têm comportamentos rígidos não mudam de postura. 96% relataram que sentem 
necessidade da ajuda de alguém no seu processo de crescimento ou desenvolvimento, destes 58% 
responderam que existe na empresa onde trabalham uma pessoa que os ajude e que essa pessoa é seu 
superior e citaram o nome. Apenas 32% receberam alguma consultoria especializada para melhorar 
suas competências técnicas e/ou comportamentais. 73% já aconselharam a carreira e desenvolvimento 
de alguém e 85% relataram que gostariam de desempenhar o papel de aconselhador. O papel do coach 
é reconhecido como importante para a mudança de comportamento e para o desenvolvimento 
profissional. E observamos que a prática do processo de coaching vem aumentando nas empresas como 
uma ferramenta de auxílio na formação de líderes. 
 
 
 
TPC 
 
 
 
 
 



257. Um Diálogo Entre Skinner e Schein: Cultura Organizacional e Análise do Comportamento (A 
Dialogue Between Skinner and Schein: Organizational Culture and Behavioural Analysis) (OBM). 
RENATA HORTA (Universidade Federal de Minas Gerais) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo do presente trabalho é descrever as possibilidades de contribuição mútua 
quando se faz o contato do conhecimento produzido pela análise do comportamento sobre cultura, 
predominantemente teórico; e o conhecimento produzido por um dos principais autores da Administração 
sobre cultura organizacional, predominantemente prático. Skinner produziu importantes considerações a 
respeito da cultura, além disso, observando o trabalho de Schein, percebemos que o conhecimento 
produzido pela análise do comportamento pode ser facilmente aplicado a analise da cultura 
organizacional. Os três níveis de análise da cultura organizacional, descritos por Schein são: artefatos, 
valores casados e certezas tácitas compartilhadas. Esses níveis descrevem a cultura fazendo uma 
análise das regras implícitas e explicitas, topografias comportamentais, função de comportamentos e 
outros elementos ricamente trabalhados na análise do comportamento, sem, no entanto fazer referência 
a eles. No entanto, Schein sugere uma grande dificuldade de fazer modificações nessas culturas 
organizacionais, sendo que essas modificações, quando possíveis ocorrem de forma extremamente 
lenta e dispendiosa. Schein cita as dinâmicas psicológicas e sociológicas envolvidas na mudança 
cultural, além das estratégias de mudança. Percebemos uma grande consciência da importância de se 
modificar variáveis ambientais, de forma que essas fiquem coerentes com a nova forma de trabalhar, ou 
seja, mantenham o comportamento que está sendo estabelecido. Ele também faz a descrição de 
algumas variáveis importantes para que a aprendizagem ocorra, tais como: comportar-se, receber 
feedback e observar modelos. No entanto parece não fazer uso de técnicas importantes e eficientes que 
poderiam, por exemplo, agilizar essa mudança, ou torna-la menos aversiva; como a modelagem. Além 
disso, ele parece preocupado apenas com o estabelecimento da mudança desejada e não considera a 
necessidade de possibilitar que a organização aprenda a adaptar-se conforme a mudança nas 
contingências do mercado. Seu sistema de mudança cultural focaliza o aspecto educacional e a 
necessidade de que os indivíduos da cultura “internalizem novos processos que levam a novos 
comportamentos”. A análise do comportamento teria uma importante contribuição no sentido de 
possibilitar mudanças ambientais que facilitassem essas mudanças da cultura organizacional, assim 
como objetivar o planejamento da mudança, avaliar e prever as conseqüências, além de criar 
contingências para que a organização aprenda a adaptar-se a novas contingências, entre outras 
possibilidades. Por outro lado a Análise do comportamento carece de pesquisas aplicadas sobre a 
cultura, sendo a cultura organizacional uma unidade de análise interessante pelo fato de ser menos 
complexa que a cultura de forma geral. 
 
 
 
258. Uma Análise das Possíveis Relações Entre B.F Skinner e Richard Dawkins (An Analysis of Possible 
Relationships Between B. F. Skinner and Richard Dawkins). HENRIQUE CERQUEIRA (UFMG) 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho propõe-se a abordar possíveis relações entre as visões de mundo 
e de base epistemológica de B.F. Skinner (1904-1990) e o biólogo inglês Richard Dawkins (1941- ). 
Através da análise das principais obras de ambos observou-se elementos similares e concordantes nos 
pensamentos dos autores. Dentre estes destacam-se: 
 
a) Influência e primazia da teoria de seleção natural de Darwin na construção teórica. Skinner e Dawkins 
utilizam-se dos mecanismos de variação e seleção em suas explicações e realizam a transposição 
destes para análise da cultura e da evolução do ambiente social.  
 
b) Oposição à visão tradicional de que cada palavra possui um referente, e que este constitui-se em seu 
significado. Em contraste a esta visão topográfica de análise da linguagem é adotada a visão 
funcionalista- wittgensteiniana de que o significado das palavras está no uso destas pela comunidade 
verbal em diversos contextos. 
 
c) Concepção não- intencionalista do comportamento e das práticas culturais. Isto é, Skinner e Dawkins 
vão contra qualquer tipo de explicação teleológica do comportamento.. 



 
d) Para os dois autores a humanidade necessita de planejamento cultural efetivo com o objetivo de 
possibilitar desenvolvimento sustentável e promoção do bem estar da população mundial. 
 
Sugere-se que apesar de Skinner e Dawkins serem estudiosos cujas atuações eram em áreas bem 
distintas, as abordagens utilizadas por estes partilham de notáveis semelhanças na explicação de 
fenômenos tão controversos como o comportamento e a evolução das espécies.  
 
 
 
259. Análise do Comportamento x Terapia Cognitivo-Comportamental: Uma Comparação Teórico-Prática 
no Atendimento Infantil (Behavior Analysis Versus Cognitive-Behavioral Therapy: A Conceptive-Practical 
Comparison in Child Treatment) (CBM). SIBELY BARROS (USP) 
 
Resumo/Abstract: O presente estudo visa analisar como são realizados os atendimentos infantis em 
Terapia Cognitivo-Comportamental e Behaviorismo Radical/Análise do Comportamento, comparando as 
duas abordagens.  
 
Para responder a tal questionamento, procurou-se conhecer: (1) os aspectos epistemológicos, 
filosóficos, os fundamentos teóricos do behaviorismo radical e metodológico; (2) a definição, principais 
características, teóricos e conceitos básicos da análise do comportamento e da terapia cognitivo-
comportamental; (3) um breve histórico e estágio atual da Análise do Comportamento, da Terapia 
Cognitivo-Comportamental e da Psicoterapia Comportamental Infantil; (4) os objetivos, os fatores do 
paciente, do transtorno, do terapeuta e do tratamento no atendimento infantil; (5) problemas e aspectos 
positivos na Psicoterapia Comportamental Infantil; e (6) o processo terapêutico comportamental infantil, 
subdividindo este em três etapas: inicial, intermediária e final. 
 
No que se refere à comparação teórica entre as duas abordagens, segundo Falcone (1993), uma 
diferença entre cognitivistas e behavioristas parece estar no nível de rigor científico que permeia os 
conceitos teóricos de ambos os enfoques, e a outra diferença encontrada está na ênfase dada às 
contingências ambientais e às cognições. 
 
Quanto à Psicoterapia Comportamental Infantil, esta atualmente se amplia e se sustenta, cada vez mais, 
de acordo com Regra (2000) nos conhecimentos conceituais e filosóficos do behaviorismo radical. 
Lembrando que o ecletismo técnico é bem-vindo, mas o ecletismo teórico gera problemas graves à ação 
e à psicologia (Guilhardi, 1995 em Regra, 2000). 
 
 
 
260. Diálogo Entre Pesquisa Básica e Aplicações da Análise do Comportamento: Uma Revisão Sobre 
Controle de Estímulos no JABA (Communication Between Basic Research and Applications of Behavior 
Analysis: A Stimulus Control Review in JABA) (EAB; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). 
CRISTINA BELOTTO DA SILVA, Orientadora: Maria do Carmo Guedes (PUC-SP) 
 
Resumo/Abstract: Na análise do comportamento o conhecimento é produto da inter-relação entre análise 
básica, aplicada e conceitual, de forma que o produto seja uma unidade e não somente a soma destas 
três formas de se pesquisar. Muitos autores têm se preocupado com a integração principalmente entre 
pesquisas básica e aplicada, que vinham mostrando cada vez menos comunicação entre si. O objetivo 
do presente estudo foi avaliar historicamente um determinado tema, controle de estímulos, em pesquisa 
aplicada em uma grande amostragem: os artigos do Journal of Applied Behavior Analysis (JABA), e 
procurar, a partir de dados dos artigos e das referências bibliográficas dos artigos publicados entre 1990 
e 2002, identificar a comunicação com pesquisa básica. A escolha por rever artigos do JABA se deve ao 
fato de que este periódico foi o primeiro da análise do comportamento voltado especialmente para 
publicação de estudos de aplicação e que representa regularidade na publicação garantindo uma boa 
amostra de como os trabalhos sobre controle de estímulos se desenvolveram ao longo dos anos na 
área. Foram selecionados 120 artigos do JABA publicados entre 1968 e 2002 que apresentavam os 



seguintes conceitos ou derivações destes no título: antecedent conditions, concept, controlling relations, 
delayed cue, discrimination, equivalence, errorless discrimination, exclusion, fading, generalization, 
generalized imitation, instruction, matching, stimulus classes, stimulus control, stimulus selection, 
stimulus shaping, stimulus specificity e warning stimulus. A partir deste artigos identificou-se que: a maior 
parte da produção na área se deu no final da década de setenta e durante a década de noventa, 
principalmente durante os períodos editoriais de Nancy Neef e David Wacker. Destacaram-se as 
produções da Universidade de Kansas na década de setenta, tendo Baer como autor que mais publicou 
na época. Na década de noventa novas instituições destacam-se nas publicações: Universidade da 
Flórida, com Iwata – autor com maior número de publicações entre os 120 artigos, e duas parcerias de 
universidade e institutos para problemas de desenvolvimento na Nova Inglaterra, destacando-se Mackay, 
Stromer e Piazza. A grande maioria dos participantes em todas as épocas foi de indivíduos com 
problemas de desenvolvimento, com intensificação da quantidade na década de noventa, embora os 
editores na época tenham promovido políticas para diversificar áreas de estudo. O conceito em todos os 
tempos mais estudado foi generalização, seguido por controle de estímulos e fading, sendo este último 
estudado principalmente na década de noventa. Diferentemente da área básica, o conceito de 
discriminação na pesquisa aplicada não é muito estudado, e o de equivalência – grandemente 
desenvolvido em pesquisas básicas nos anos noventa, menos ainda, o que indica uma lacuna que, se 
mais estudada, poderia trazer boas contribuições para aplicação. As referências mostraram que a 
grande maioria, 60,5%, são referidas uma única vez, e entre os autores mais referidos estão: Sidman, 
Mackay e Iwata. Diante da grande presença de Sidman entre os trabalhos experimentais básicos e deste 
dado, considera-se que Sidman é o principal autor que desenvolveu estudos sobre controle de estímulos 
de forma geral, enquanto os outros dois representam grande produção sobre o tema em pesquisa 
aplicada. A maioria das referências são mais atuais do que em pesquisa básica. O número de 
referências a periódicos de pesquisa básica é pequeno, mas razoável, indicando que pesquisadores de 
aplicação buscam mais suporte em pesquisa básica que a relação inversa. Embora a comunicação ainda 
seja pequena, tem havido, por parte de autores de pesquisa de aplicação, a tendência de promover 
artigos que apresentem mais subsídios da pesquisa básica, indicando melhores produtos para a análise 
do comportamento. 
 
 
 
Palavras-chaves: pesquisa histórica, relação entre pesquisas básica e aplicada, controle de estímulos, 
análise aplicada do comportamento. 
 
 
 
261. Definição de Prevenção na Área da Saúde: Uma Revisão da Literatura (Definition of Prevention in 
Health Field: A Literature Review). MARIENE CASSEB, Eleonora Ferreira (Universidade Federal do 
Pará) 
 
Resumo/Abstract: Atualmente profissionais e pesquisadores da área da saúde têm se voltado para 
estudos sobre prevenção, com crescente prioridade na investigação de estratégias preventivas nos 
níveis primário, secundário e terciário. Contudo, apenas uma minoria destes estudos se propõe a definir 
o conceito de prevenção. Diante deste fato, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão teórica do 
conceito de prevenção, buscando uma melhor compreensão deste em estudos na área da saúde. Foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica na literatura impressa em bases de dados eletrônicas a partir da 
palavra-chave definition of prevention. Nos estudos encontrados verificou-se que, em geral, o conceito 
de prevenção tem sido definido segundo os níveis primário, secundário e terciário. Entretanto alguns 
estudos sugerem categorias para definir o nível primário de prevenção como promoção de saúde, 
prevenção de doenças e proteção da saúde. Outros estudos consideram um sistema alternativo de 
classificação para prevenção de doenças físicas que inclui três categorias definidas como medida 
preventiva universal, medida preventiva seletiva e medida preventiva indicada. Este sistema de 
classificação baseia-se na análise da relação risco-benefício, a partir da qual o risco do indivíduo vir a 
desenvolver uma doença deveria ser comparado ao custo, risco ou desconforto da intervenção 
preventiva. De modo geral, os estudos analisados consideram aspectos referentes ao comportamento, 
ao estilo de vida e ao sistema de saúde, apontando a necessidade de uma abordagem integrada para 



prevenção primária que envolva os níveis micro e macro da população que contribuem para as 
condições que originam e sustentam problemas de saúde. Desta forma, torna-se necessário definir 
prevenção a partir de princípios que compreendam e respondam aos problemas de forma relacional, 
tendo em vista que as interações indivíduo-ambiente são próprias dos diferentes níveis do sistema em 
que as pessoas se comportam. Nesta perspectiva, o presente trabalho propõe uma definição do conceito 
de prevenção que apresente um enfoque operacional segundo os princípios da Análise do 
Comportamento. De acordo com esta proposta e considerando o contexto de saúde, definiu-se o 
conceito prevenção ou comportamento preventivo como um conjunto de respostas emitidas pelo 
indivíduo em situações específicas, que produzem conseqüências reforçadoras tanto positivas quanto 
negativas, podendo ser ocasionadas imediatamente ou a longo prazo, no sentido de evitar ou adiar uma 
determinada estimulação aversiva. 
 
 
 
262. A Crítica de Merleau-Ponty à Hipótese Localizacionista de Funções Mentais Face ao 
Desenvolvimento das Neurociências (Merleau-Ponty’s Criticism of the Mental Functions Localizationist 
Hypothesis in View of the Neurosciences Development) (EAB). EDVALDO SOARES (UNESP - Marília), 
José Lino Oliveira Bueno (USP - Ribeirão Preto) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo deste estudo é repensar e avaliar a adequação da crítica de Merleau-Ponty 
à hipótese localizacionista de funções mentais à luz da Neurociência contemporânea, a partir alguns 
estudos recentes envolvendo plasticidade comportamental e neuronal e memória. Utilizando uma análise 
genética, verificamos que Merleau-Ponty, nas obras Estrutura do Comportamento (1938) e 
Fenomenologia da Percepção (1945), aponta limites à psicofisiologia das décadas de 30 e 40 no que se 
refere à análise do comportamento. Entre estes limites destaca o reducionismo, o dualismo, o 
mecanicismo e o atomismo. Como tentativa de superação desses limites Merleau-Ponty propõe, como 
solução, uma analítica transcendental, por meio da qual o organismo passaria a ser analisado como um 
todo intencional inseparável do mundo. A partir deste quadro duas questões se apresentam: 1) a 
neurociência atual supera as críticas de Merleau-Ponty; 2) a neurociência atual dá conta dos fenômenos 
mentais, tal como propunha o autor? A análise dos desenvolvimentos recentes da Neurociência indica 
que esta apresenta avanços em questões relacionadas com as críticas de Merleau-Ponty, especialmente 
no tocante ao localizacionismo. Porém, apesar dos avanços, parece que a Neurociência ainda apresenta 
limites em relação ao estudo de algumas funções mentais, tais como a de consciência. Nesse sentido, 
acreditamos que permanece atual a crítica de Merleau-Ponty, porém, a analítica transcendental 
apresenta embaraços próprios para dar conta das questões a que se propõe responder. (Suporte 
financeiro do CNPq) 
 
 
 
263. A Construção do Antimentalismo na Obra de B. F. Skinner (1931-1990) (On Construction of 
Antimentalism in B. F. Skinner´s Works (1931-1990). Marcus Bentes de Carvalho Neto, CAROLINE 
MOTA BRANCO, Emmanuel Zagury Tourinho (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: Uma das principais características do Behaviorismo Radical de B. F. Skinner (1904-
1990) é sua crítica sistemática às explicações mentalistas para o comportamento. Contudo, o próprio 
conceito de Mentalismo poderia assumir sentidos muito diversos, mesmo dentro do quadro de referência 
do próprio autor. Os tipos de críticas feitas por Skinner também poderiam variar ao longo da sua extensa 
obra, adequando o tipo de objeção ao modo mentalista de explicação prevalecente em cada época, 
produzindo, desse modo, diferentes “antimentalismos”. O presente trabalho completa uma análise 
histórica sobre o tema que cobriu os anos 30, 40, 50, 60, 80 e 90, faltando, portanto, examinar os anos 
70 para uma compreensão geral da obra de Skinner em relação a esse tópico. Foram selecionadas 
obras originais do autor ligadas ao tema e extraídas e classificadas informações sobre: (a) O que Skinner 
chama de Mentalismo?; (b) Que críticas são feitas a ele? Na década analisada observou-se que o 
principal interlocutor de Skinner esteve na Literatura da Liberdade e o seu ideário do “homem autônomo”. 
As críticas mais freqüentes envolveram a substituição do mentalismo por explicações externalistas 
relacionais, com maiores possibilidades de resolver os problemas humanos. Um quadro comparativo 



geral foi preliminarmente montado e revela que houve mudança em relação ao tipo de mentalismo com o 
qual Skinner mais freqüentemente dialogou em cada época: nas décadas iniciais (de 30 até 50) Skinner 
dialogava predominantemente com os Behaviorismos de Hull, Tolman, Stevens e Boring, com as 
explicações fisiológicas conceituais e com a Psicanálise de Freud. Já nas décadas de 60 a referência 
maior era o Cognitivismo. Nos anos 70, como já mencionado, o foco foi deslocado para o debate com a 
teoria do “homem autônomo” contida na Literatura da Liberdade. Nos anos 80 e 90, Skinner voltou a ter 
no Cognitivismo o seu principal interlocutor entre as teorias mentalistas. Em relação às críticas feitas ao 
modo mentalista de explicação do comportamento, observou-se que, apesar de algumas adaptações 
temáticas ao tipo específico de mentalismo adotado como referência em cada período, há um núcleo 
central constante que poderia ser resumido da seguinte forma: as explicações mentalistas atrapalhariam 
ou mesmo impediriam a identificação das principais variáveis controladoras da ação humana e com isso 
os problemas humanos seriam mantidos. Uma análise externalista relacional poderia vir a substituir as 
versões mentalistas com ganhos teóricos (identificando de fato as variáveis controladoras) e pragmáticos 
(criando tecnologias efetivas para solucionar os problemas humanos). 
 
Palavras-chave: Mentalismo; Antimentalismo; Skinner. 
 
Trabalho parcialmente financiado pelo CNPq (Processo 477298/2001-0 e bolsa de Iniciação Científica 
PIBIC/CNPq/UFPA para o 2o autor). 
 
 
 
264. Psicoterapia: Skinner e os Psicoterapeutas Comportamentais (Psychotherapy: Skinner and 
Behavioral Psychotherapists). LISANDREA MENEGASSO (UFSCAR) 
 
Resumo/Abstract: Em suas investigações sobre comportamento, o interesse principal de Skinner sempre 
foi o humano embora quase todos seus sujeitos de pesquisa fossem ratos ou pombos. Para Skinner, a 
prática experimental e os conceitos que emergem da ciência do comportamento podem fornecer 
tecnologia para predição e controle do comportamento humano e tal conhecimento contribuiria para a 
educação, economia, religião e psicoterapia. Em relação à psicoterapia, muitas vezes Skinner fez 
alusões à psicoterapia e sua relevância a partir de sua experiência como cientista do comportamento, já 
que nunca foi psicoterapeuta. Atualmente, muitos terapeutas, brasileiros ou não, fundamentam sua 
prática clínica no referencial do behaviorismo radical de Skinner, obtendo resultados consideráveis. Este 
fato nos remete a refletir sobre como a psicoterapia foi discutida na literatura de Skinner e como os 
terapeutas que fundamentam seu trabalho no behaviorismo radical a discutem. Assim, o objetivo deste 
trabalho é refletir sobre a psicoterapia nos textos de Skinner e dos psicoterapeutas que fundamentam 
seu trabalho na filosofia do autor. Como procedimento, foram selecionados textos onde Skinner discute 
psicoterapia e textos de autores psicoterapeutas que fundamentam seu trabalho na filosofia do 
Behaviorismo Radical. Os textos foram analisados, os excertos sobre o tema psicoterapia foram 
transcritos e submetidos à análise de conteúdo. Traçou-se um paralelo entre Skinner e os autores 
psicoterapeutas sobre o tema psicoterapia. Discute-se os resultados. 
 
 
 
265. Reflexões Sobre Estados Privados e Sentimentos sob a Perspectiva do Behaviorismo Radical 
(Reflections on Covert Behavior and Feelings in Radical Behaviorism) (CBM). MARIA CLARA FREITAS, 
Aline Gimenes Folsta (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: A Filosofia e Teoria da ciência sempre procuraram investigar as explicações para o 
comportamento humano. Teorias mentalistas atribuem causalidade interna às ações do indivíduo, 
recorrendo a conceitos como desejos, sentimentos, impulsos e traços de personalidade. As primeiras 
teorias behavioristas propuseram exatamente o oposto, que a atenção se voltasse exclusivamente para 
os acontecimentos externos observáveis, ignorando os estados subjetivos enquanto objeto de estudo, 
sem, contudo descartar sua existência. A contribuição do Behaviorismo Radical foi possibilitar o 
entendimento de eventos ditos subjetivos sem que isso implique em aceitar um dualismo. Entretanto, a 
posição behaviorista acerca da privacidade é comumente uma fonte de controvérsias, geradas em 



grande parte por equívocos na compreensão de seus conceitos e/ou por dificuldade de aceitação destes. 
Objetivou-se com este trabalho discutir aspectos relevantes sobre o papel dos eventos privados e 
sentimentos dentro da perspectiva Behaviorista Radical. Para Skinner, eventos privados têm a mesma 
natureza que eventos publicamente observáveis, ou seja, ambos teriam uma natureza física. No entanto, 
embora considere a existência de tais eventos, não lhes atribui caráter causal sobre o comportamento 
humano. A importância da utilização de informações acerca de sentimentos em uma análise 
comportamental reside no fato de que estes acompanham os comportamentos como produtos colaterais 
e, por esta razão, dão dicas sobre as contingências que os originam e mantém. Serão ainda discutidas 
algumas implicações destes conceitos para a prática clínica. 
 
 
 
266. Comportamento Governado por Regras: Importância para a Evolução Cultural e Metacontingências 
(Rule Governed Behavior: Importance for Cultural Evolution and Metacontingencies) (VRB). MARIANA 
PAZ (Faculdade Ruy Barbosa) 
 
Resumo/Abstract: O trabalho apresentou como objetivo a realização de análises pertinentes entre o 
comportamento verbal, em especial, as regras e o comportamento controlado por elas; o terceiro nível de 
seleção proposto por B. F. Skinner, o cultural; e o conceito de metacontingências, que pretende estudar 
as relações desenvolvidas neste nível seletivo. A consideração de um nível de seleção cultural para 
compor o arsenal de variáveis explicativas dos comportamentos, sustenta a importância da compreensão 
dos processos relacionais observados neste. O estabelecimento destas relações justifica a relevância de 
estudos sobre o comportamento verbal, haja visto que as culturas somente puderam ser constituídas a 
partir do advento de relações verbais e sociais. As regras e o comportamento governado por elas 
compreendem aspectos de importância na teoria do comportamento verbal, para que explicações 
plausíveis sobre as culturas possam ser realizadas. Regras podem descrever contingências, e, desta 
maneira, apontar para a emissão de comportamentos adequados a determinadas situações antes 
mesmo do indivíduo ter contato direto com a contingência. De tal modo, elas podem favorecer o 
aparecimento de comportamentos adaptados aos ambientes, o que contribui para a produção de práticas 
culturais úteis para a sobrevivência das culturas e das espécies. Como as metacontingências estudam 
os processos culturais, foi também salientada a relevância do comportamento verbal e das regras para a 
organização desta conceituação. Para a execução de tais tarefas, foram selecionados para consulta, 
teóricos tradicionais e atuais, podendo atribuir ao trabalho um caráter explicativo e crítico. Dentre eles 
estão B. F. Skinner, S. S. Glenn, A. C. Catania e L. C. Albuquerque. Pôde-se extrair, a partir do 
levantamento literário realizado e das análises correspondentes, conclusões importantes, dentre elas, a 
consideração de uma economia de tempo para a emissão de comportamentos adequados às 
contingências naturais (favorecendo a sobrevivência das culturas) e sociais (com conseqüências 
positivas imediatas aos indivíduos). Além disso, a configuração das metacontingências conta com a 
constituição de contingências comportamentais entrelaçadas e conseqüentes produtos agregados 
advindos das práticas culturais. Desta maneira, para que produtos úteis para a sobrevivência das 
culturas sejam adquiridos, é necessário que contingências entrelaçadas se constituam, o que denota a 
participação do comportamento verbal, e em especial, das regras e dos processos decorrentes da sua 
ação. Por fim, observou-se que as regras e o comportamento governado por regras apresentam 
relevância fundamental para que os processos culturais sejam compreendidos, analisados e planejados. 
A execução de um planejamento cultural mais estruturada e eficiente pode ser favorecida, preconizando 
o ajuste entre as contingências próximas ou imediatas, e últimas, referentes à sobrevivência das 
culturas. Este critério foi selecionado por se considerar que a vida em conjunto é necessária para a 
sobrevivência das espécies. Assegurar a sobrevivência das culturas se torna um meio tão importante 
que pode ser considerado um fim. Assim, planejar uma cultura torna-se viável e relevante por se utilizar 
como parâmetro a configuração ética Skinneriana, que considera como critério final, a sobrevivência das 
espécies. Denota-se um caráter prescritivo na filosofia de Skinner, o que atribui sentido à sugestão da 
realização de um planejamento cultural, que apresenta como fim, a sobrevivência das culturas e 
espécies. 
 
 
 



267. Implicações dos Conceitos de Liberdade de Skinner e Rogers nos Respectivos Modelos de relação 
terapêutica (Skinner and Rogers’ Concepts of Liberty and Their Implications in the Relationship Between 
Therapist and Patient) (CBM). RODRIGO LOPES, Lélio Lourenço (UFJF/ LAPPDA) 
 
Resumo/Abstract: Liberdade é um dos conceitos fundamentais para se entender como as teorias 
psicológicas pensam a natureza humana. O presente trabalho teve como objetivo apresentar duas 
importantes visões sobre esse conceito e pensar como essas cada uma dessas duas visões geram 
diferenças na postura da prática clínica do psicólogo. Foram escolhidos dois representante das duas 
visões, antagônicas no que diz respeito ao conceito de liberdade: de um lado a visão do behaviorista 
radical B.F. Skinner, que privilegia 
 
uma restrição da liberdade individual pelas contingências de reforçamento impostas pelo ambiente, e de 
outro, Carl R. Rogers, defensor da importância do sentimento de liberdade. A relação entre o terapeuta e 
seu paciente foi escolhida como principal ponto de partida para essa discussão pois ela nos mostra 
como cada uma das teorias, ou melhor, cada visão do ser humano, geram práticas deferentes. 
 
 
 
268. Os Estudos Sobre Contingências Aversivas em Análise do Comportamento: Um Levantamento das 
Publicações no JEAB e no JABA (1958-2003) (Studies on Aversive Contingencies in Behavior Analysis: 
Publications in JEAB and JABA (1958-2003) (EAB; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). 
Marcus Bentes de Carvalho Neto, Viviane Verdu Rico, Gracy Kelly da Silva Tobias (Universidade Federal 
do Pará) 
 
Resumo/Abstract: Recentemente, alguns autores sugeriram que os estudos sobre contingências 
aversivas em análise do comportamento foram fortemente reduzidos nas últimas décadas, deixando uma 
lacuna no conhecimento de uma área essencial para o entendimento do comportamento, tanto para a 
identificação de processos básicos, quanto na orientação de ordem prática. Entretanto, a redução de 
publicações na área não é demonstrada por nenhuma análise histórica sistemática. O objetivo desse 
trabalho foi avaliar quantitativamente a produção sobre contingências aversivas em análise do 
comportamento através do exame das publicações de duas das suas principais revistas: Journal of The 
Experimental Analysis of Behavior (JEAB) e Journal Applied of Behavior Analysis (JABA). Foram feitos 
levantamentos, na base de dados das próprias revistas, com as seguintes palavras-chave: aversive, 
punishment, escape, avoidance, negative reinforcement e coercion. Registrou-se o número total de 
artigos publicados sobre contingências aversivas e o número de artigos publicados com cada uma das 
palavras-chave por área. Os resultados indicam uma redução nas publicações em pesquisa básica, cuja 
maior concentração de trabalhos está nas décadas de 60 e 70, totalizando 342 artigos, diminuindo 
consideravelmente (queda de 71,65%) a partir desta época (98 artigos de 1980 até 2003). Na pesquisa 
aplicada houve uma maior concentração de trabalhos a partir dos anos 90, totalizando 131 artigos de 
1990 a 2003, em contraposição aos 60 artigos publicados nas décadas de 70 e 80 (um aumento de 
118,33%). Os resultados sustentam a interpretação de uma queda nas publicações sobre contingências 
aversivas a partir dos anos 80, mas somente no que diz respeito à pesquisa básica (JEAB). Em relação 
à pesquisa aplicada (JABA) o que se observa é um aumento de publicações a partir dos anos 90. A 
produção assimétrica de conhecimento básico e aplicado pode sugerir que: (a) A partir de um corpo de 
dados básicos estabelecido nos anos 50, 60 e 70 foi possível aos pesquisadores da área aplicada 
avançar em suas intervenções a partir dos anos 80; (b) Houve uma migração das publicações dos 
pesquisadores da área básica para outras revistas ou para a área aplicada ou ainda uma mudança de 
linha de pesquisa por parte dos mesmos; (c) Houve uma mudança na política de financiamento das 
pesquisas; (d) Estabeleceu-se um controle ético mais rigoroso em pesquisas com animais. Pesquisas 
históricas posteriores poderão indicar o que mais precisamente explicaria o padrão aqui descrito. 
 
 
 
Palavras-Chave: Contingências Aversivas; Punição; História da Análise do Comportamento. 
 
 



 
269. A Importância da Variabilidade do Comportamento para a Evolução Cultural (The Importance of 
Variability Behavior for Cultural Evolution) (EAB; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). 
FERNANDA BARBOSA DE MAGALHÃES (Faculdade Ruy Barbosa) 
 
Resumo/Abstract: Este trabalho se constitui em uma análise teórica-epistemológica sobre a importância 
da variabilidade comportamental natural e operante e o seu papel para a evolução cultural. O referencial 
teórico adotado privilegia a evolução Darwiniana e a evolução ontogenética e cultural Skinneriana. Como 
contraponto, utilizou-se concepções teóricas da Biologia Evolutiva e da Antropologia Moderna. Segundo 
Skinner (1987), o comportamento evolui em três dimensões: filogenética, ontogenética e cultural. A 
evolução filogenética ou da espécie, segundo o modelo darwiniano, contempla a seleção natural em 
função das respostas adaptativas para a sobrevivência, enfatizando as variáveis biológicas e hereditárias 
reguladoras da variabilidade. Estas descobertas de Darwin (1859) foram importantes para as 
investigações de Skinner da variabilidade comportamental nos níveis ontogenético e cultural, a partir da 
extensão do conceito de seleção, no qual supõe que este aspecto do comportamento pode ser entendido 
como produto do controle operante, podendo ser estabelecido um modelo de seleção por 
conseqüências. Diferentes tipos de contingências podem produzir mais ou menos variabilidade em 
função da consequenciação do reforço. Skinner (1966,1971) afirma que a instabilidade das 
contingências de sobrevivência e de reforçamento impõem aos organismos uma necessidade de 
mudança comportamental, logo variabilidade. Page e Neuringer (1985) demonstraram que a 
variabilidade do comportamento poderia ser aumentada se reforçada previamente ficando sob o controle 
de estímulos. Apesar desta regra geral, outros experimentos, como o de Hunzinker & cols (2000), 
mostraram a influência do comportamento verbal (regras) sobre o controle da variabilidade em humanos. 
Conhecer tais variáveis torna-se importante na medida em que se investiga diferenças no aprendizado 
entre animais e humanos. O contraponto da Biologia Evolutiva não privilegia a primazia da cultura para 
os humanos, estendendo tal característica aos demais animais, porém não invalida a teoria da evolução 
por conseqüências. A Antropologia Moderna, por seu turno, aproxima-se das teses skinnerianas. O 
controle exercido pelas regras na cultura amplia a variabilidade comportamental se comparado com os 
outros animais. Entretanto, tais regras, quando não adaptadas às contingências podem produzir efeitos 
contraditórios, reduzindo a variabilidade do comportamento. Sabe-se que a transmissão cultural entre 
humanos depende da influência do comportamento verbal, característica sem a qual fica difícil 
compreender como surgem novas práticas e como estas são mantidas ao longo do processo evolutivo. 
Uma cultura só é capaz de evoluir na medida em que se produzem novas práticas. Estas conclusões são 
importantes no planejamento de tecnologias produtoras de variabilidade que possam favorecer a 
sobrevivência das culturas. 
 
 
 
Palavras-chave: variação, seleção, variabilidade comportamental, regras, evolução cultural. 
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270. Aquisição de Competências Lingüísticas Funcionais: Estudo Longitudinal da Interação Criança-
Acompanhante (Acquisition of Functional Linguistic Competences: A Longitudinal Study of Infant-
Caregiver Interaction) (TBA; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Carlos Souza, LUCIANA 
AFFONSO, Sirleany Pontes (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: Resultados de um estudo longitudinal anterior sobre a aquisição de competências 
lingüísticas em crianças menores de 2 anos de idade sugeriram a necessidade de estudar as interações 
criança-acompanhante durante os primeiros meses de vida da criança, de modo a esclarecer as 
condições ontogenéticas que podem ser relevantes neste processo. Assim, este estudo foi planejado 
com o objetivo inicial de identificar e analisar diferentes ajustes funcionais estabelecidos nas interações 



criança-acompanhante (e.g. Estratégias de Ensino ‘Adaptar’ e ‘Apontar’; Modo de Episódio, respostas 
motoras e/ou verbais reativas da criança-‘Observar’; Gradientes de Proximidade Espacial entre o 
acompanhante e a criança; Módulos Dinâmicos, classe de respostas motoras e/ou verbais ativas e/ou 
reativas da criança-‘Interação Motora’ e ‘Chorar’) durante o primeiro ano de vida da criança, verificando 
como estes ajustes acarretam na aquisição das diferentes competências lingüísticas. Até o momento tem 
participado do estudo uma criança, com dois meses no início do estudo, e as pessoas que a 
acompanham no momento da filmagem (que na maioria das interações tem sido a mãe da criança). 
Tem-se filmado a interação criança-acompanhante uma vez por semana na casa dos participantes, com 
uma duração média de 20 minutos por filmagem. Posteriormente dois experimentadores codificam a 
interação (concordância entre observadores de 85,4 a 100% para os diferentes ajustes funcionais 
analisados). Os resultados dos dois primeiros meses de registro (de 2 a 4 meses de idade) mostram que 
comportamentos como Estratégia de Ensino ‘Adaptar’ e ‘Apontar’ foram os mais emitidos pela mãe, e 
que o Modo de Episódio ‘Observar’ foi o mais emitido pela criança, sendo que estes correspondem a 
estratégias de ensino maternas e técnicas filais de aprendizagem. Com relação as demais categorias 
verifica-se que: 1) em Gradiente de Proximidade Espacial, os mais emitidos foram ‘criança-
acompanhante separados, olhando-se reciprocamente’, ‘criança-acompanhante juntos, tocando-se e 
olhando-se reciprocamente’ e ‘criança-acompanhante juntos, sem tocarem-se reciprocamente, apenas 
um participante olhando para o outro’; 2) em Módulos Dinâmicos, ‘interação motora’ e ‘chorar’ tiveram a 
maior freqüência; 3) quanto Interação Lingüística, a mais emitida foi ‘não lingüística com respostas 
verbais correlacionadas sobre outras pessoas’; e 4) em Estratégias de Ensino, ‘Feedback’ também 
obteve uma freqüência considerável. Esses resultados são discutidos com relação aos dados anteriores 
desta linha de pesquisa e aos possíveis efeitos dos ajustes funcionais sobre a aquisição de diferentes 
competências lingüísticas. 
 
 
 
271. Análise Funcional do Comportamento de um Adolescente Residente em um Lar-Escola (Behavior 
Functional Analysis of the Adolescent Resident in Home-School) (CBM; Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). VÂNIA LIMA DELAGUARDIA, Angélica Capelari (Universidade Metodista de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho relata o atendimento de um adolescente, do sexo masculino, de 
quatorze anos de idade. O atendimento psicológico foi realizado no Lar- Escola, também conhecido 
como abrigo no qual o adolescente reside, que tem como missão principal acolher crianças e 
adolescentes na faixa etária de zero a dezoito anos, em situação de risco pessoal ou social, que por 
algum motivo tenham sido privados do direito de conviver com a família genitora; encaminhados através 
da Vara da Infânica e Juventude de São Bernardo do Campo e Conselhos Tutelares. As sessões de 
atendimento foram realizadas durante doze meses, sendo encerradas pelo adolescente devido à sua 
inserção no Programa de Educação do Adolescente para o Trabalho (PEAT), oferecido pela Prefeitura 
do Município de São Bernardo do Campo. Este trabalho foi desenvolvido através do modelo clínico em 
Terapia Comportamental, tendo como objetivo inicial, a identificação das possíveis contingências que 
operavam em determinados comportamentos do adolescente, tais como agressividade, baixa auto-
estima, carência afetiva; compreendidas de acordo com sua história de vida, procurando modificá-las, 
possibilitando estabelecer novos repertórios comportamentais, para que fossem mantidos futuramente, 
sendo assim, um trabalho preventivo. Durante as sessões de atendimentos, foram utilizados jogos com 
regras escolhidos pelo adolescente, tais como: dama, ludo, futebol de botão, além de desenhos, 
interpretação de músicas preferidas, coleções de figurinhas, relato de sonhos e filmes, para estabelecer 
vínculos e favorecer a compreensão de regras para que o adolescente fosse capaz de discriminar 
contingências, ou seja, estar mais atento aos seus comportamentos públicos e encobertos (angústia, 
raiva, medo, trizteza, insegurança) e controlá-los através das relações que estabelece. O trabalho foi 
desenvolvido de forma à promover uma reflexão sobre a maneira pela qual o adolescente controla seus 
próprios comportamentos, identificando as consequências reforçadoras (respeito entre os colegas, elogio 
de cuidadoras, permissão para sair e passear com amigos) ou aversivas (proibido de sair do abrigo para 
ir à casa de colegas, não ir à passeios), favorecendo o autoconhecimento, através de questões 
pertinentes à sentimentos e outros fatores que envolvem as contingências que atuam no 
comportamento, trazendo como resultados melhores condições de convívio, seja no abrigo ou no meio 
social do qual está inserido. 



 
 
 
Palavras-Chave: Análise Funcional; Modelo Clínico; Abrigo 
 
 
 
272. Operantes Essenciais, Grupos Temáticos Intraverbais e a Organização do Discurso Sobre a 
Adoção por Homossexuais (Essential Operants, Intraverbal Thematic Groups, and Discourse 
Organization About Adoption by Homosexuals) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). 
LUDMILLA VIEIRA, Alexandra Iglesias, Elizeu Borloti, Renata Silva, Camila Dalvi (Universidade Federal 
do Espírito Santo) 
 
Resumo/Abstract: Um discurso pode ser definido como uma organização de operantes verbais 
modelados e mantidos por uma comunidade verbal específica. Em Verbal Behavior, Skinner forneceu 
direções para uma interpretação dos discursos: 1) “O reforço generalizado é a chave do sucesso dos 
discursos”, 2) o sentido do discurso advém da descrição de propriedades de objetos ou podem ou não 
ter sido tateados pelo falante, 3) a negociação de argumentos parece levar o ouvinte a ver algo à 
maneira do falante e, ao fazer isto, 4) o falante combina operantes essenciais em grupos temáticos 
intraverbais, emite intraverbais como se fossem tatos e garante a eficácia do discurso com autoclíticos 
específicos. Este estudo objetivou descrever e comparar operantes essenciais e grupos temáticos 
intraverbais nos discursos de estudantes universitários durante uma conversa sobre o tema “adoção de 
crianças por casais homossexuais”. Foram participantes 03 alunas da graduação de Psicologia e 05 
estudantes de Ciências Sociais que formavam grupos de conversa 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 de segmentos de comportamento verbal de 
Skinner. Os resultados mostram que os operantes homossexual, problema e pai são essenciais na 
função do discurso das alunas de psicologia: um suposto problema do tema foi questionado 
relacionando-o com vontade [de cuidar, de formar família, etc.] ou com condição [de criar a criança]. Na 
conversa entre os estudantes das Ciências Sociais foi essencial emitir os operantes homossexual e 
criança associando-os a poder, preconceito, valores e cultura. Mesmo que os principais grupos temáticos 
intraverbais indiquem relações verbais idiossincráticas, o curso de graduação configura uma comunidade 
verbal específica que reforça certas proposições (sentenças formadas por tatos e/ou intraverbais 
modificados por autoclíticos particulares) com propriedades compartilhadas nos grupos temáticos 
reforçados durante a conversa. 
 
 
 
273. Análise Funcional de Episódios Verbais da Relação Familiar Apresentados no Seriado de TV 
“Malhação” (Functional Analysis of Verbal Episodes of the Family Relation in the Television Series 
“Malhação”). KELLE DUTRA, Tania Santos  
 
Resumo/Abstract: Durante a adolescência diversas modificações acontecem na vida de uma pessoa. 
São modificações de ordem fisiológica e comportamental. As modificações comportamentais ocorrem em 
função de novas interações com o meio ambiente no qual o sujeito vive. A família faz parte desse 
ambiente e algumas vezes pode enfrentar dificuldades em se relacionar com o filho adolescente. 
Segundo Banaco (1995), o ambiente pode não oferecer meios de adaptação para o novo repertório 
comportamental experimentado pelos adolescentes e suas famílias. Neste trabalho, foi realizada uma 
pesquisa descritiva, com o objetivo de analisar a interação entre um adolescente e sua família. Para 
tanto, foram analisados episódios verbais emitidos em uma relação familiar apresentada no seriado de 
TV Malhação, da emissora Globo. Este seriado foi escolhido por aproximar-se da realidade vivida nas 
relações familiares de parte da sociedade brasileira. Através da analise funcional dessas relações 
constatamos que esta família se comunica de forma adequada utilizando mais tatos que mandos, 



tornando o ambiente familiar reforçador. Isso, talvez ocorra por se tratar de um seriado de TV que 
necessita ser reforçador para seu público mantendo seu comportamento de assisti-lo. 
 
 
 
274. Metacontingências e a Aquisição do Conceito de Ciência em Escolares: A Contribuição do Desenho 
Animado (Metacontingences and the Aquisition of Science Concept in School Children: The Contribution 
of Cartoons) (EDC). Mariana Grassi Maciel, Vivian Godinho Pezente, Vivian Redondo, Mylena Lima 
Ribeiro (Centro Universitário Vila Velha, ES) 
 
Resumo/Abstract: O comportamento verbal em crianças parece ser influenciado por diferentes variáveis 
ambientais, entre as quais a exposição à mídia. A análise funcional de comportamentos em contextos 
áudios-visuais, como episódios de desenho animado com características padronizadas, pode contribuir 
para a identificação de relações de significado subjacentes à formação de conceitos em crianças. Este 
estudo buscou avaliar o desempenho verbal de escolares após exibição de episódios de desenho 
animado, a fim de identificar aspectos da relação entre a exposição à estórias com conteúdo específico e 
a aquisição do conceito de ciência em escolares. Participaram do estudo 12 crianças, sendo 6 meninos e 
6 meninas, com idades entre 7 e 8 anos, matriculados em uma escola particular do município de Vitória, 
ES. Inicialmente, foram exibidos 1 episódio do desenho animado “O Laboratório de Dexter” e 1 episódio 
do desenho “As aventuras de Jimmy Nêutron”. Posteriormente, as crianças foram entrevistadas, 
permitindo a identificação de classes de respostas verbais. Os resultados mostraram que 50% das 
crianças utilizaram palavras como “química”, “laboratório” e “experimentos” para se referir à estória. 
Todas as crianças fizeram referência à importância da ciência, justificando suas respostas com termos 
como “descobre” e “constrói coisas”. Em relação ao fazer do cientista, 75% dos estudantes utilizaram 
palavras como “experimento” e “invenções”. Todas as crianças identificaram Jimmy Nêutron e Dexter 
como cientistas e 66,6% disseram que gostariam de ser cientistas. A partir dos resultados foi possível 
observar que, para essas crianças, “ciência é o que o cientista descobre, inventa ou constrói, através de 
experimentos no laboratório”. Conclui-se que a análise funcional da exposição de crianças à mídia pode 
favorecer o exame de abstrações e contribuir para a compreensão da aquisição de conceitos a partir da 
descrição de metacontingências. 
 
 
 
275. Separação Mãe-Filho e Regras: o que as Mães Dizem e Fazem quando seus Bebês Freqüentam 
Creches (Mother-Child Separation and Rules: What Mothers Do and Say When Their Babies Are 
Attending Day-Care). Jane CARMEM DA SILVA Machado (UFPR), TISA PALOMA LONGO, Maria Lúcia 
Lupepsa, Andreia Schmidt (Unicenp) 
 
Resumo/Abstract: A literatura da área de desenvolvimento infantil aponta que a separação mãe-bebê 
desencadeia respostas emocionais na mãe que podem interferir tanto na formação de vínculo com a 
criança, como nas condutas educativas adotadas pela mãe ao longo do desenvolvimento do filho (Bee, 
2003) O objetivo desta pesquisa foi verificar quais as regras formuladas pelas mães no processo de 
inserção da criança na creche/escola em decorrência de ter que trabalhar ou estudar, bem como os 
comportamentos que elas emitem em função dessa contingência de separação. Participaram dessa 
pesquisa 30 mães de crianças de até dois anos que freqüentam creche ou escola pública (50%) e 
particular (50%) da cidade de Curitiba. As mães responderam a um questionário que foi elaborado com 
perguntas abertas e fechadas sobre a separação entre a mãe e o bebê: as regras que a mãe formula 
sobre a contingência propriamente dita, os comportamentos encobertos que ela apresenta e os que ela 
atribui à criança na separação e os comportamentos que ela emite em relação ao filho em função dessa 
contingência de separação. Não foram encontradas diferenças importantes nas respostas das mães de 
crianças de creches/escolas públicas e particulares. De um modo geral, todas as mães descreveram a 
experiência de separação como negativa para si mesmas (“tristeza”, “falta”, “dor”, etc.), mas positiva do 
ponto de vista da criança (“é melhor para ela”, “vai encontrar outras crianças da idade”, etc.). No entanto, 
ao avaliarem uma série de frases que descreviam a experiência de separação como positiva ou 
negativa, todas as mães tenderam a concordar com frases que ressaltavam os aspectos positivos da 
entrada da criança da creche e a discordar de frases que enfatizavam os sentimentos negativos da mãe 



nessa contingência. É possível que as mães tenham descrito mais acuradamente seus encobertos 
quando lhes foi permitido falar livremente, do que quando induzidas a concordar ou não com descrições 
prontas. A maioria das mães relatou emitir algum comportamento para diminuir os sentimentos negativos 
em relação ao fato de ficar longe da criança durante o dia, como atender aos pedidos do filho ou brincar 
com ele. Os dados encontrados sugerem que as mães formulam muitas regras sobre a contingência de 
deixar os filhos na creche ou escola, tanto sobre si mesmas quanto sobre as crianças. Sugerem também 
que as mães participantes desta pesquisa apresentam respostas emocionais negativas em relação à 
separação e emitem comportamentos para diminuir tais respostas. 
 
 
 
276. O Papel de Variáveis Paramétricas na Aquisição da Linguagem: Analisando os Ajustes Funcionais 
da Interação Criança-Acompanhante (The Role of Parametric Variables in Language Acquisition: 
Analyzing the Functional Adjustments of Infant-Caregiver Interaction) (EAB; Baseado em Dados/Data-
Based Presentation). Carlos Souza, SIRLEANY PONTES, Luciana Affonso (Universidade Federal do 
Pará) 
 
Resumo/Abstract: Resultados anteriores de uma linha de pesquisa que tem analisado, desde uma 
perspectiva funcional, a aquisição de competências lingüísticas na sua etapa inicial, sugeriram que 
variáveis paramétricas (e.g. número de emparelhamento palavras-objetos) podiam modular os ajustes 
funcionais que compõem este processo. Neste trabalho apresenta-se os resultados iniciais de um estudo 
que registrará as interações criança-acompanhante durante o primeiro ano de vida da criança, 
procurando identificar e analisar os efeitos de algumas variáveis paramétricas (1- freqüência, o número 
de vezes em que a relação palavra-referente é apresentada ao observador; 2- tipicidade, grau em 
que uma palavra e não outra, desempenha a função de nome do objeto para o observador; 3- 
contigüidade temporal, tempo decorrente entre a nomeação do objeto pelo falante competente e o ver 
pelo observador; e 3- a direção do olhar com relação ao nome proferido) nos ajustes funcionais 
estabelecidos nas interações. Até o momento tem participado do estudo uma criança, com dois meses 
no início do estudo, e as pessoas que a acompanham no momento da filmagem (geralmente a mãe). 
Tem-se filmado a interação criança-acompanhante uma vez por semana na casa dos participantes, com 
uma duração média de 20 minutos por filmagem. Posteriormente dois experimentadores codificam a 
interação (concordância entre observadores de 89,5 a 100% para as diferentes variáveis paramétricas 
analisadas). Os resultados dos dois primeiros meses de registro (de 2 a 4 meses de idade) mostram que: 
1) em relação à ‘freqüência’, o falante tende a nomear mais objetos que eventos; 2) quanto à variável 
‘tipicidade’, há uma forte tendência por parte do acompanhante em relacionar determinada palavra a 
certo objeto/evento específico (geralmente com a função de nomear/designar o objeto/evento); 3) os 
escores acerca da ‘contiguidade palavra-objeto/eventos’ apontaram uma preponderância no 
comportamento de nomear do acompanhante de fazer referência a objetos/eventos presentes, condição 
que tem sido apontada como a mais adequada na aquisição lingüística, nomeando com freqüência muito 
baixa objetos/eventos ausentes ou em condições não-contíguas; e 4) que quanto à ‘direção do olhar’, 
observou-se uma freqüência mais elevada do olhar do acompanhante para o objeto nomeado, quando 
comparado ao olhar da criança, de ambos e ao olhar em diferentes direções, que reflete o fato do 
referente nomeado com maior freqüência ter sido o próprio bebê. Esses resultados são discutidos com 
relação aos dados anteriores desta linha de pesquisa e de outros autores que têm indicado a importância 
de aspectos paramétricos na modulação dos processos comportamentais. 
 
 
 
277. Como Ensinar a Crianças com Autismo a Realizarem Perguntas Sobre Objetos que Estão 
Escondidos: Una Réplica Indireta (The Role of Specific Consequences in the Maintenance of Three 
Types of Questions: A Partial Replication) (AUT; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). 
GLADYS WILLIAMS (Applied Behavioral Consultant Services, Inc.), Luis Antonio Pérez-González, 
JAQUELINE MARILAC MADEIRA (Universidad de Oviedo), SUSANA MENÉNDEZ-SOAREZ (Proyecto 
de Intervención e Investigación en Niños con Autismo en Asturias) 
 



Resumo/Abstract: O propósito deste estudo foi replicar indiretamente o estudo de Williams, Pérez-
González e Vogt (2003) enquanto se ensinava a uma criança com autismo de 6 anos a fazer perguntas. 
Os autores ensinaram três perguntas: (a) O que tem dentro da caixa?; (b) posso vê-lo?; e (c) pode dar-
me? Cada sessão foi composta pela apresentação de 10 caixas variadas em tamanho, cor e textura 
com objetos agradáveis em seu interior. Diante das caixas, a criança aprendia a realizar a primeira 
pergunta para obter o nome do objeto, a segunda para vê-lo e a terceira para recebê-lo. Ensinou-se uma 
pergunta de cada vez, segundo um desenho de linha de base múltipla. Enquanto a criança estava 
aprendendo a primeira pergunta manteve-se a recolhida da linha base das outras duas perguntas a 
serem ensinadas. A pergunta seguinte foi ensinada após a criança adquirir a anterior como uma 
habilidade independente (sem dicas). Ao iniciar o ensino da segunda pergunta, a frequência da primeira 
pergunta decresceu. Então, a primeira pergunta foi ensinada de novo. Depois, verificou-se se as três 
perguntas formavam parte de uma cadeia de comportamento, se eram parte de uma única classe de 
respostas ou se eram três habilidades independentes, tal como ocorreu no estudo original de Williams et 
al. Por este motivo, realizou-se uma fase em que a consequência da segunda pergunta foi a resposta 
"não". A segunda pergunta cessou, mais a emissão das outras não ficaram alteradas de forma 
significativa. Assim, demonstrou-se que a criança aprendeu a realizar independentemente as três 
perguntas ensinadas durante as sessões. Ainda demonstrou-se que a forma explícita de re-aprender a 
primeira pergunta não afetou ao aprendizado das três perguntas como comportamentos independentes. 
A criança também generalizou as mesmas perguntas em situações naturais com os seus pais. Conclui-
se que este procedimento é eficaz para ensinar a crianças com dificuldades de aprendizagem. 
 
 
 
278. Modelagem do Som de/sa/em uma Criança com Autismo (The Shaping of First Sounds in a Child 
with Autism) (AUT; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Laura Montenegro, JOSÉ JULIO 
CARNERERO, ANA PASTOR, GLADYS WILLIAMS (Applied Behavioral Consultant Services, Inc), 
SANDRA ROMÁN, VANESA SOLDADO (Centro de Alta Eficacia para la Enseñanza del Lenguaje, AL-
MUDARÏS) 
 
Resumo/Abstract: O propósito deste trabalho é descrever o processo de ensino e aprendizagem do som 
de /sa/, através de modelagem. Realizou-se com uma criança de 5 anos diagnosticada com autismo que 
anteriormente não apresentava nenhum som. A criança está integrada em um programa de treinamento 
comportamental, individual e intensivo de 10 horas semanais. Este programa tem por principal objetivo 
ensinar linguagem baseado na análise de comportamento verbal de Skinner(1957). Demonstra-se as 
diferentes fases, em que as respostas da criança foram reforçadas diferencialmente por aproximações 
sucessivas até adquirir o som de /sa/, o objetivo final. A intervenção durou 37 sessões, com 3040 
tentativas. Depois que o som de /sa/ foi integrado como parte do repertório verbal da criança, foi 
colocado sob controle ecoico, com o objetivo de posteriormente transformá-lo funcionalmente na 
operante verbal de mando. 
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