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Vera Regina Lignelli Oteroxx, Heloisa Helena Ferreira Da Rosaxx 
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O que determ ina o curso de um processo terapêut ico? Quais variáveis 
devem ser consideradas? O que fundamenta a escolha de usar ou não um 
procedimento ou técnica em um atendimento clínico? Como ident ificar e escolher 
o "momento" correto para realizar uma determ inada intervenção? Na atuação 
clínica o psicoterapeuta usa o conhecimento teórico -  que dá o embasamento à 
sua prát ica -  como o fio condutor para a escuta, compreensão e intervenções 
relacionadas às questões t razidas por seu paciente. A condução de um 
atendimento requer que se considerem as variáveis ligadas ao comportamento do 
cliente, do terapeuta e da relação estabelecida ent re ambos, que é especial e 
única, além das variáveis inerentes às queixas e dificuldades.A atuação clínica 
coloca o terapeuta diante da concomitância de todas estas variáveis que 
requerem constantes confrontos ent re teoria e prát ica. O presente curso pretende 
analisar as questões acima referidas, por meio de estudos de casos, focalizando 
as tomadas de decisão do terapeuta durante o atendimento dos mesmos. 
Objet iva também evidenciar a existência de diferentes possibilidades de 
intervenção na condução de um mesmo caso clínico. 
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Crist iano Nabuco De Abreu 
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O Trabalho com as Emoções em Psicoterapia baseia-se na tese de que as 
emoções são est ruturas fundamentais para a aquisição do equilíbr io e da 
regulação do bem-estar psicológico humano. Recentes descobertas sugerem que 
a relação do indivíduo com suas emoções resulta em um processo que as 
dist ingue ent re primárias, secundárias e inst rumentais e que estar desatento a 
estas variações pode cont r ibuir para a criação de uma psicoterapia pouco eficaz e 
duradoura. Portanto, além da correta regulação dos pensamentos cf. estabelecido 
pela terapia cognit iva t radicional, as prem issas emocionais e seu t rabalho de 
intervenção torna-se um dos elementos cent rais para que o equilíbr io psicológico 
seja restabelecido -  tese apoiada pelos mais recentes modelos cognit ivos. Para 
tal, o curso terá como objet ivo apresentar aos part icipantes os modelos de 
intervenção das emoções, bem como demonst rar alguns exercícios terapêut icos 
mais comumente usados na prát ica clínica cognit ivista. 
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Roberto Banaco (PUC SP)  
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Os modelos experimentais de problemas de comportamento perm item o 
conhecimento de variáveis isoladas em laboratório que podem explicar a 
instalação e manutenção de relações problemát icas no dia-a-dia de seres 
humanos. É uma área de pesquisa bastante desenvolvida que tem proporcionado 
descobertas importantes nos campos da farmacologia, medicina psiquiát r ica e 
psicoterapia. O experimento enquanto um análogo de manifestações 
comportamentais, no entanto, apresenta alguns aspectos que devem ser 
discut idos. Os mais importantes são:  1)  A definição da própria psicopatologia;  2)  
O alcance de um modelo experimental e o quão ele pode lançar luz sobre uma 
determ inada psicopatologia;  3)  Critér ios para a formulação de um modelo 
experimental.;  4)  Aspectos ét icos, teóricos e metodológicos que perm item o uso 
de animais para o estudo de modelos experimentais. Serão apresentados ainda, 
alguns modelos de ansiedade, depressão, esquizofrenia, medos e fobias, excessos 
comportamentais, disfunções alimentares e processos comportamentais sociais. 
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Suzane Schm idlin Löhr. 
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Yara Kuperstein I ngberm an (CETECC) , Roseli Hauer (CETECC)  
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A necessidade de sistemat ização de conteúdos e a busca pela propagação 
dos conhecimentos adquir idos a part ir  de pesquisas cient íficas promovem a 
organização de grandes temas da ciência sob a forma de teorias. Uma revisão 
histórica de teorias sob determ inados temas perm ite observar que cada teoria 
t raz sua cont r ibuição e abre novas perspect ivas de estudos, muitas vezes se 
complementando. No entanto, para que uma teoria seja considerada cient ífica é 
necessário respeito aos critér ios estabelecidos pelos princípios da ciência. Sendo a 
Psicologia do Desenvolvimento um dos grandes temas pesquisados e delineados 
sob a forma de teorias na Psicologia, cabe esm iuçar estudos que vem sendo feitos 
visando alcançar a compreensão do desenvolvimento humano e a questão da 
concepção cient ífica da formação destas teorias.O Behaviorismo não tem uma 
teoria do desenvolvimento mas pode explicar a aquisição de determ inados 
comportamentos pelo organismo. Entende que o desenvolvimento ocorre de 
momento a momento:  a part ir  das interações de um organismo, sua maturação 
biológica e o ambiente, as aprendizagens vão sendo adquir idas. De acordo com 
esta perspect iva, diferentes aquisições podem ser estudadas a part ir  da 
observação e da análise das cont ingências estabelecidas para a aprendizagem 
destas respostas. Neste curso vamos discut ir  estudos sobre a aquisição de 
comportamentos considerados adaptados e/ ou desadaptados e como seu estudo 
pode servir de apoio à análise do terapeuta em sua clínica. Para os 
comportamentos desadaptados apresentaremos estudos sobre ansiedade e 
depressão na infância e sobre os adaptados a questão da aquisição de 
comportamentos pró-sociais, e, quando não ocorre a sua aquisição,como 
prevenção na aquisição de comportamentos ant isociais. Com relação à ansiedade, 
esta é considerada um estado emocional comum ent re as crianças, estudos 
most ram que em comunidades não clínicas a presença de t ranstornos de 
ansiedade é est imada em 10%  desta população (Costello e Angold,1995) . Em 
muitas crianças a ansiedade ocorre como uma parte normal de seu 
desenvolvimento, contudo em algumas, as respostas característ icas da ansiedade 
tornam-se freqüentes a maior parte do tempo, interferindo com a rot ina diária da 
criança. A ansiedade implica em algum modo de impotência do organismo ou 
pessoa em uma dada conjuntura, a instauração de uma condição aversiva ou 
penosa e algum grau de incerteza ou dúvida (Pessot i 1971) . No condicionamento 
da ansiedade segundo Vasey e Dadds(2001)  o início ou a intensificação do 
fenômeno ocorre at ravés de experiências onde ocorra a punição após o 
comportamento ser em it ido. Em muitos casos as situações podem se tornar 
est ímulos discrim inat ivos sinalizando cont ingências onde envolva a operação de 
punição e como resultado a criança passa a evitar tais situações. Wood, McLeod, 
Sigman, Hwang e Chu (2003)  categorizaram, at ravés de um levantamento de 
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pesquisas realizadas nessa área, t rês prát icas educat ivas que podem ter relação 
com o desenvolvimento da Ansiedade em crianças :  aceitação, cont role e 
modelagem de comportamentos ansiosos. A análise das prát icas parentais no 
desenvolvimento de t ranstornos ansiosos em crianças estende a teoria sobre o 
desenvolvimento da ansiedade infant il at ravés da ident ificação de 
comportamentos parentais específicos que podem influenciar em seu 
desenvolvimento e manutenção.Quanto ao caso da depressão, o estudo descrito 
tem como base da invest igação o modelo proposto por Ferster e como pode ser 
observado nas interações pais- filhos na depressão, e que inclui:  baixo 
reforçamento posit ivo de comportamentos do filho;  falta de reforçamento 
diferencial para respostas de aproximação relat ivas a comportamentos 
socialmente adequados e conseqüente reforçamento de respostas emocionais 
intensas da criança;  e a exigência sobre a criança de altas taxas de desempenho 
para obtenção de reforçamento. Para os comportamentos considerados adaptados 
vamos abordar a questão dos comportamentos sociais. Durante o processo de 
desenvolvimento humano, o meio social fornece variadas oportunidades de 
aprendizagem. É at ravés da interação com out ras pessoas que são aprendidos 
comportamento, habilidades, valores, regras que são valorizados na cultura em 
que aquele indivíduo se insere. Ao nascer, a cr iança apresenta condições 
biológicas e genét icas que no contato com o ambiente social se desenvolve sua 
história individual. O Contato do organismo com as forças ambientais dão origem 
a mudanças comportamentais que chamamos aprendizagem. O contato social 
tem valor de sobrevivência para nossa espécie, o bebê humano como um ser 
indefeso depende inteiramente do mundo adulto para alimentá- lo, aquecê- lo e 
socializá- lo. Para isso, a família desempenha um papel decisivo por ser a primeira 
instância de socialização na qual a cr iança se insere. Trata-se de um processo 
interat ivo, onde a criança aprende os padrões de interação mais freqüentemente 
ut ilizados pelos pais, realiza aprendizagens at ravés da observação de seu 
comportamento. Passa a se comportar de formas diferentes em seu ambiente, o 
que const itui um dos fatores cent rais para que ocorra o processo da socialização 
da criança. Estas interações tornam-se base para out ras interações que a criança 
passa a desenvolver posteriormente com out ras crianças e adultos passarão a 
compor seu universo de relações. No processo de socialização a criança pode vir a 
desenvolver padrões de interação pró ou ant i- sociais dependendo das 
cont ingências que se estabelecem.Pesquisa realizada com o desenvolvimento de 
comportamentos pró-sociais em adolescentes como prevenção ao 
desenvolvimento de comportamentos ant i- sociais será apresentado. 
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Marilda Lipp (PUC Cam pinas)  
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Este curso enfocará o t ratamento cognit ivo comportamental do st ress 
crônico no adulto. O ser humano cronicamente est ressado requer um t ratamento 
especializado a fim  de não cont inuar repet idamente sujeito às crises de st ress que 
muitas vezes t ranscendem aos desafios apresentados no momento. O st ress é 
definido como uma reação psicofisiológica muito complexa que tem em sua 
gênese a necessidade do organismo lidar com algo que ameaça seu equilíbr io 
interno. I sto pode ocorrer quando a pessoa se confronta com uma situação a 
irr ite, amedronte, excite ou confunda. O mesmo evento pode desencadear ou não 
uma reação de st ress em pessoas diferentes dependendo da história de vida de 
cada um. As cognições usadas pelo indivíduo para interpretar eventos ambientais, 
são fundamentais no processo do st ress. Mas alem delas, propõe-se a existência 
de um out ro possível est ressor de grande impacto, os tema de vida. Muitas 
pessoas parecem apresentar sempre as mesmas fontes de st ress, como se elas 
fossem mais freqüentes em suas vidas do que nas das out ras pessoas. É como se 
elas procurassem reviver os temas que são característ icos de suas vidas. O st ress 
crônico pode ser hipotet izado como sendo determ inado pelo estabelecimento de 
temas de vida. A proposta da existência de temas de vida se refere a um padrão 
de comportamento, de uma necessidade de recriar no presente as mesmas 
situações geradoras de st ress encont radas no passado, de reviver os seus temas 
de vida. Os temas de vida de cada pessoa podem interagir com as fontes 
externas de st ress para determ inarem o nível de tensão a ser experimentado. O 
t ratamento, dent ro do enfoque comportamental cognit ivo, visa ident ificar as 
cont ingências determ inantes da gênese dos temas de vida e oferecer subsídios 
para que o st ress crônico seja t ratado com a modificação cognit iva dos temas de 
vida. O presente curso fará a exposição dos conceitos que deram origem a teoria 
e apresentará um plano de t ratamento para o st ress crônico dent ro do referencial 
da teoria " temas de vida". O curso é teórico-prát ico. 
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João Vicente De Souza Marçal 
 5 � �
 ��� ����

Na visão skinneriana conhecer é comportar-se discrim inadamente ante 
est ímulos. O organismo não armazena experiências, é alterado por elas. 
Autoconhecimento, corresponderia a uma discrim inação de est ímulos gerados 
pelo próprio indivíduo (autogerados)  que se autoconhece, isto é, 
autoconhecimento é autodiscrim inação. Discrim ina-se o próprio comportamento e 
também estados privados. Ter consciência é reagir ao próprio comportamento de 
forma verbal, ou seja, ser capaz de descrevê- lo. Para Skinner o 
autoconhecimento tem origem social, sendo estabelecido a part ir  da relação do 
indivíduo com a comunidade verbal a qual pertence. Família, am igos, colegas, 
cônjuges, são exemplos de comunidades verbais produtoras de 
autoconhecimento, pois estabelecem cont ingências que levam à auto observação 
e conseqüentemente auto descrição. A terapia é também um exemplo especial de 
comunidade verbal que gera auto conhecimento, sendo que poucos ambientes 
são tão efet ivos neste sent ido. Para Skinner, o autoconhecimento deixa as 
pessoas numa posição privilegiada para atuar sobre si e sobre o mundo. O 
autoconhecimento também pode atuar m inim izando processos de culpa (e 
mérito) , desfazendo o conceito enganoso de out ro ser interior e interferindo na 
mot ivação para mudanças. Conhecer sobre si pode ser interpretado de várias 
formas ou etapas. I nicialmente uma pessoa pode saber que e como faz, pensa e 
sente (sobre suas respostas) . Também pode saber o que tem valor para si (o que 
é reforçador/ punidor) . Num nível mais avançado pode saber quando, em quais 
circunstâncias ou após quais eventos o comportamento ocorre ( relação A :  R) . 
Também poderá saber quais os efeitos do seu fazer sobre o mundo, sobre os 
out ros, sobre si mesma ( relação R ®  C) , sendo que esta análise tem efeitos 
mot ivacionais. E, por fim , saber por que se comporta da forma como se 
comporta. Nesta últ ima instância, a Análise Comportamental Clínica ut iliza um 
modelo selecionista de causalidade a part ir  do ambiente histórico e atual do 
indivíduo. Num certo sent ido, a pessoa estaria menos alienada sobre si. Neste 
m ini-curso serão apresentadas sugestões para a produção de auto conhecimento 
em todos estes níveis, além de modelos de intervenção clínica a part ir  do auto 
conhecimento. Serão apresentadas também como as interações fam iliares podem 
favorecer para o desenvolvimento de certos padrões comportamentais de 
indivíduos adolescentes e adultos. Histórias regulares envolvendo rejeição, amor 
condicional e incondicional, posturas invasivas dos pais, ausência de lim ites, 
super proteção, proteção moderada, forte cont role aversivo, hipervalorização, etc, 
estariam relacionadas a característ icas comportamentais envolvendo auto-est ima, 
autonomia, dependência, auto confiança, persistência, prestat ividade, 
inassert ividade, etc. 
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Roosevelt  Riston Starling 
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O objet ivo deste curso é possibilitar aos seus part icipantes: 1. Dist inguir as 
vantagens e desvantagens em considerar os TI D como umacategoria form ista em 
cont raposição a considerá- lo como um conjunto defenômenos 
comportamentais; 2. Definir esta população-alvo clínica e suas 
principaispart icularidades comportamentais; 3. Definir o universo de abrangência 
para uma intervenção nos moldes dot ítulo do curso; 4. Conhecer a est ruturação 
de uma inst ituição voltada para este t ipo deintervenção; 5. Conhecer a 
organização de um curr iculo funcional (Sundberg)  e algumaspart icularidades de 
sua implementação para esta população; 6. Conhecer um conjunto organizado de 
técnicas intervent ivas (Windholtz)e algumas part icularidades da sua aplicação; 7. 
Conhecer um modelo de intervenção em andamento com alguns dadosempíricos 
sobre sua condução; 8. Conhecer algumas das dificuldades enfrentadas nesta 
intervenção emandamento, alguns dos equívocos experimentados pelos 
terapeutas e algunsproblemas especiais; 9. Definir manejos de emergência nos 
seus aspectos técnicos e ét icos. 
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Francisco Lotufo Neto, Daysi Hernandes 
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O curso dest ina-se ao não especialista. Apresentará as informações básicas 
que um psicoterapeuta necessita para atender um paciente com problemas de 
abuso e dependência de álcool ou drogas.Conteúdo: Conceito de Abuso e 
DependênciaDiagnóst ico e formulação do casoEstágios de MudançaEntrevista 
Mot ivacionalPrevenção de recaídasManejo da compulsãoTreino de Habilidades 
SociaisManejo das cont ingênciasTerapia Cognit ivaTrabalho 
comunitárioPsicofarmacologia 
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Eliane Falcone (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ)  
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A influência da relação terapêut ica na mudança do paciente tem sido 
sustentada por uma variedade de estudos. Ent retanto, somente em literatura 
relat ivamente recente é que os terapeutas de orientação cognit ivo-
comportamental têm se manifestado a favor de uma ênfase na relação 
terapêut ica, especialmente no t ratamento de pacientes difíceis ( isto é, aqueles 
que manifestam t ranstorno de personalidade) . Tais pacientes mal interpretam as 
intenções do terapeuta, são host is ou excessivamente obedientes e resistem 
fortemente a qualquer tentat iva terapêut ica que promova mudança. Diante da 
resistência desses pacientes, o terapeuta deve abrir mão, temporariamente, do 
foco na mudança, sendo empát ico com a resistência e buscando entendimento da 
mesma at ravés da exploração das experiências infant is que cont r ibuíram para o 
desenvolvimento dos esquemas desadaptat ivos do paciente. Além disso, o 
terapeuta deve estar atento para as formas em que os esquemas interacionais do 
paciente se manifestam durante a sessão e, at ravés de confrontação empát ica, 
apontar o que está acontecendo, ajudando o paciente a tomar conhecimento de 
seu est ilo interpessoal. Somente at ravés desses procedimentos é que o terapeuta 
evitará perpetuar os esquemas disfuncionais de seu paciente, cont r ibuindo para o 
fortalecimento do vínculo terapêut ico e para a modificação de tais esquemas. 
Ent retanto, ainda existe uma predominância da terapia cognit ivo-comportamental 
em focalizar a mudança, at ravés de recursos baseados no aqui e agora, que são 
eficazes no t ratamento de indivíduos com t ranstornos do Eixo 1, mas que 
apresentam poucos resultados com pacientes difíceis. Em estudo recente 
realizado pela autora para avaliar como 58 terapeutas cognit ivo-comportamentais 
reagiam à resistência de pacientes difíceis, verificou-se que 70,4%  desses 
terapeutas responderam com est ratégias de solução de problemas e apenas 5,6%  
procuraram invest igar mais sobre o paciente, deixando temporariamente o foco 
na mudança. Tais resultados confirmam a necessidade de se pesquisar formas 
mais adequadas de lidar com a resistência de pacientes com t ranstorno de 
personalidade, especialmente daqueles com t ranstorno borderline, que são 
considerados est ressantes para qualquer terapeuta. Pretende-se apresentar, 
nesse curso, uma abordagem cognit iva à resistência de pacientes difíceis, at ravés 
do entendimento dos esquemas interacionais destes, dos esquemas pessoais do 
terapeuta e dos procedimentos que podem ajudar a t rabalhar com e não cont ra a 
resistência do paciente, no intuito de promover mudança efet iva. 
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Cínt ia Guilhardi, Claudia Rom ano, Leila Bagaiolo 
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As diret r izes polít ico-educacionais brasileiras têm destacado a importância 
do processo de inclusão escolar de crianças portadoras de necessidades especiais. 
Desta maneira a inclusão de crianças neuroat ípicas nas escolas regulares tem 
merecido grande destaque como tema cent ral em simpósios, congressos e 
periódicos das áreas de Psicologia, Pedagogia e Psicopedagogia.Destaca-se no 
presente t rabalho as cont r ibuições da Análise do Comportamento para uma 
efet iva inclusão escolar social. Baseados na perspect iva da análise do 
comportamento, o projeto de inclusão que será apresentado é composto por 
quat ro preocupações: -  Const ruir em terapia individualizada um repertório 
acadêmico, social e verbal capaz de fazer com que a criança part icipe e aprenda 
no ambiente escolar; -  Planejar mudanças tanto no material, quanto no ambiente 
físico e em toda est imulação apresentada na escola para que a criança a ser 
incluída consiga responder conforme o esperado; -  Treinar uma facilitadora 
temporária que planeje a generalização dos comportamentos aprendidos na 
terapia individualizada para o ambiente de sala de aula. Essa ajuda vai sendo 
ret irada gradualmente; -  Reunir periodicamente toda equipe de profissionais que 
t rabalham com a criança e ir  t raçando metas na terapia que acompanhem os 
desafios escolares;  

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' ��� ������������� , � ��� ��� :  09: 00: 00   ) �	� :  12: 00: 00 
�� & 
��� �  �  TPC Questões Teóricas, Filosóficas e Conceituais 
 & � ���� � �'
 � ��� �F��� % ��*�� � ��� � �  ���G� ! �   � � �H�  ��( ��I# � 
 ).� J! � � � �
 � � � � � !���� � �� � � ��3�� ��
7 �	).�  4 7 � � �  �� � �	� ��� � 7 � � �  � � 
 ) �'
�� �2�  �
 
Nilza Michelet to. 
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O objet ivo deste curso é ident ificar certas perspect ivas na história do 
pensamento filosófico e psicológico, bem como no contexto social americano, que 
perm item compreender o behaviorismo radical de Skinner e suas conseqüências 
para a sua recepção. Frente à t radição cultural americana -  ou seja, no confronto 
do pensamento liberal com o pensamento t radicionalista - , Skinner propõe uma 
alternat iva distante daquelas duas posições majoritár ias. O behaviorismo radical 
se opõe não apenas a fortes vertentes do pensamento filosófico (os mentalismos, 
as concepções internalistas do sujeito, a liberdade indeterm inada dos homens) , 
como propõe alternat ivas que se cont rapõem a noções com acentuada presença 
nas discussões psicológicas do momento de sua const ituição. A compreensão 
destes contextos nos quais a proposta de Skinner se origina talvez ajude a 
entender as resistências encont radas para a difusão de seu pensamento. 
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Laércia Abreu Vasconcelos. 
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 ��� ����

A criança do século XXI  tem um repertório comportamental muito mais r ico 
em tenra idade do que a criança do início do século passado. Ent re as mudanças 
ambientais fundamentais responsáveis por estes resultados estão as alterações:  
(1)  na organização/ rot ina fam iliar, (2)  nas prát icas educat ivas e, (3)  na exposição 
da criança à diferentes tecnologias de comunicação. A terapia Analít ico-
Comportamental I nfant il (TACI )  pode desenvolver habilidades em seus clientes -  
cr iança ou jovem e seus responsáveis -  muito além da queixa inicialmente 
apresentada ao terapeuta. No mundo contemporâneo tornou-se um valor de 
sobrevivência para os pais o comportamento de valorizar as idiossincrasias de sua 
família, desde que estas não desrespeitem os direitos de uma criança ou de um 
jovem. O analista do comportamento enfat iza o valor da diversidade, da variação 
existente nas interações ent re pais e filhos. O respeito às diferenças individuais 
conduzirá os profissionais nas áreas de saúde e educação a uma reflexão crít ica 
voltada para a classificação por síndrome ou a rotulação dos comportamentos 
apresentados por uma criança. Assim , o presente curso abordará:  (1)  as 
principais fases da TACI , (2)  o conceito de desenvolvimento, a part ir  da 
abordagem analít ico-comportamental e, (3)  alguns aspectos importantes da 
relação da criança e do jovem com o universo m idiát ico. 
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Marcelo Frota Benvenut i 
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A análise do comportamento tem proposto que duas relações básicas 
descrevem as interações ent re o organismo e o ambiente:  as relações operantes 
e as relações respondentes. Relações respondentes, contudo, têm cada vez 
menos sidos invest igadas e discut idas dent ro dos paradigmas da análise do 
comportamento. O objet ivo mais geral deste curso é recuperar algumas 
cont r ibuições dos estudos com relações respondentes para a descrição do 
comportamento humano, enfat izando a necessidade da análise de interações 
operante- respondente. Como objet ivos específicos, teremos:  a)  apresentar as 
principais propriedades das relações sujeito-ambiente descritas como 
respondentes, nas quais respostas são eliciadas pela apresentação de est ímulos;  
b)  caracterizar relações respondentes condicionais e incondicionais, discut ir  
condicionamento e ext inção respondentes;  c)  ident ificar a extensão da noção de 
comportamento respondente para a prát ica do psicólogo;  d)  discut ir  as relações 
ent re condicionamento respondente e fenômenos ligados ao efeito de drogas, 
como desenvolvimento de tolerância, síndrome de abst inência e "overdose";  e)  
discut ir  as relações ent re condicionamento respondente e o sistema imunológico e 
a explicação de alguns episódios t radicionalmente descritos como 
"psicossomát icos";  f)  discut ir  condicionamento respondente e emoções.  
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Julio De Rose., Carm en Silvia Mot ta Bandini 
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O comportamento novo na abordagem Skinneriana do comportamento 
verbal.Julio de Rose e Carmen S. M. BandiniEspera-se que este curso habilite o 
part icipante a efetuar análise funcional de comportamento verbal com base na 
abordagem skinneriana, ident ificando as relações funcionais que mantêm os 
vários t ipos de operantes verbais. Espera-se que o part icipante possa aplicar essa 
análise à explicação teórica do surgimento de novos comportamentos. Embora o 
planejamento de intervenções para promover o comportamento verbal novo 
ext rapole os objet ivos desse curso, espera-se que o part icipante seja capaz de 
ident ificar os princípios que podem fundamentar tais intervenções. Para isso o 
curso t ratará da definição de comportamento verbal como comportamento cujas 
consequências reforçadoras são mediadas pela ação do ouvinte, e descreverá as 
cont ingências que definem os diferentes t ipos de operantes verbais. Serão 
abordados os processos de variação e seleção no estabelecimento de repertórios 
comportamentais e part icularmente os processos que geram a variação no 
comportamento verbal, levando ao surgimento de comportamentos novos e, 
eventualmente, originais. 
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Jaíde Aparecida Gom es Regra (FUSP)  
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Formas de atendimento e I ntervenções na Terapia Comportamental 
I nfant ilPrograma1. Especificidades da Terapia Comportamental I nfant il2. 
Mudanças ocorr idas nas formas de intervenção3. Ent revista inicial4. Avaliação -  
inst rumentos ut ilizados5. O que dizer dos testes e rótulos diagnóst icos6. O uso da 
Análise Funcional do Comportamento e casos clínicos7. Casos clínicos de difícil 
manejo8. Distúrbio de Atenção e Hiperat ividade -  formas de atendimento9. TOC e 
o atendimento infant il10. Problemas de escolaridade e formas de intervenção 
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Sim one Neno. 
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Examinados à luz de seus condicionantes históricos, a pesquisa de 
resultados em psicoterapia tem expressado diferentes conjuntos de preocupações 
ou interesses de grupos sociais determ inados, que a cada momento tornaram-se 
dominantes na regulação da invest igação e do exercício da psicoterapia. 
Contemporaneamente, estudos nessa linha têm sido, em geral, uma resposta a 
um conjunto de fatores sociais, econômicos e polít icos, relacionados em grande 
medida ao papel desempenhado pelos sistemas de saúde vigentes. O curso 
examinará a produção de conhecimento nessa área a part ir  de quat ro enfoques:  
a)  fatores comuns versus fatores específicos;  b)  eficácia versus efet ividade;  c)  
estudos das Gerações I , da Geração I I  e da Geração I I I  da pesquisa em 
psicoterapia;  e d)  a Força Tarefa da Divisão 12 da APA, a Força Tarefa da Divisão 
29 da APA e a Força Tarefa Conjunta da Divisão 12 da APA e da North American 
Society for Psychotherapy Research. Com essa sistemat ização, pretende-se 
assinalar as diversas feições assumidas pela pesquisa em 
psicoterapia.Objet ivos: 1. Examinar possíveis modos de sistemat izar a pesquisa 
dos resultados das psicoterapias. 2. Relacionar as diversas feições assumidas pela 
pesquisa em psicoterapia com variáveis polít icas, econômicas e sociais. Público-
alvo:  estudantes de psicologia, psicólogos. Palavras-chave:  pesquisa de 
resultados em psicoterapia;  fatores comuns versus fatores específicos em 
psicoterapia;  eficácia versus efet ividade em psicoterapia;  prát icas baseadas em 
evidências. 
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Vera Tess ( IPQ -HC-  FMUSP)  
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Embora a gestação seja t radicionalmente considerada um período de bem 
estar emocional da mulher, as evidências não sustentam a crença de que a 
gravidez seja de alguma forma protetora para a doença mental.Ent re 10 e 20%  
das gestantes sofrem de depressão, mas somente uma em cada cinco procura 
t ratamento. O est igma de estar sofrendo de depressão num período 
supostamente feliz previne a gestante de procurar ajuda. O puerpério é o período 
de maior suscept ibilidade para o início ou o agravamento da doença mental. O 
curso tem como objet ivo discut ir  as implicações dos vários t ranstornos mentais na 
gestação e no puerpério e de como t ratá- los adequadamente 
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Hélio José Guilhardi 
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A linguagem cinematográfica de Bergman, em seu últ imo ciclo de filmes, é 
essencialmente humana. Ele expressa, at ravés dos personagens, 
comportamentos e sent imentos genuínos. Entendo que as personagens são, 
todas, ele próprio se comportando e sent indo. Ou são pessoas com as quais teve 
profunda ident ificação, tal que os comportamentos e sent imentos delas também 
são os dele. Bergman dá pistas valiosas sobre as cont ingências de reforçamento 
que estão atuando e sua maest r ia se supera ao delinear aspectos fundamentais 
da história de cont ingências de suas personagens. Ele não é um analista de 
comportamento;  é um narrador:  os tactos verbais que expõe na tela -  at ravés de 
imagens e diálogos -  são perfeitos. Ele nos perm ite desafiadores estudos sobre 
comportamentos humanos complexos. O curso a ser desenvolvido se propõe a 
apresentar ensaios comportamentais sobre as personagens de Bergman. 
Compreender seus filmes equivale a uma elaborada formação num curso de 
Psicologia. 
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Em m anuel Zagury Tourinho (Universidade Federal do Pará)  
 5 [$Y�W�V�U ����

O conceito de eventos privados tem sido empregado por analistas do 
comportamento no t ratamento de fenômenos t radicionalmente referidos na 
psicologia como subjet ivos. Nessa perspect iva, eventos privados são termos 
(est ímulos ou respostas)  de relações comportamentais dotados de dimensões 
físicas, porém inacessíveis a uma observação pública direta. O curso examinará 
essa abordagem para os eventos privados a part ir  de t rês enfoques:  a)  as 
definições para est ímulos privados, respostas encobertas e eventos privados;  b)  
os graus variáveis de complexidade dos fenômenos referidos como eventos 
privados;  e c)  cont ingências culturais relevantes para a configuração da 
privacidade na cultura ocidental moderna. Com essa análise, pretende-se 
esclarecer a perspect iva relacional de interpretação de fenômenos humanos 
considerados "subjet ivos" ou "privados" e sugerir algumas art iculações ent re 
esses fenômenos e instâncias de autocont role. 
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Silvio Botom éz, Olga Mitsue Kuboz 
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Um adequado conhecimento da Análise Experimental do Comportamento 
exige informações a respeito da história de t ransformação de seus conceitos 
básicos. No próprio nome que foi const ruído para essa área de conhecimento na 
Psicologia há t rês conceitos que têm uma história e uma razão para const ituírem, 
em conjunto, um nome que dá ident idade aos que pretendem t rabalhar sob essa 
denominação. I dent idade e, de certa forma, uma concepção do que delim ita ou 
configura o t rabalho profissional -  seja o de produção de conhecimento, seja o de 
intervenção sobre os fenômenos na sociedade -  de quem considera que t rabalha 
ou quer t rabalhar com essa ident idade. O nome configura um objeto, um método 
e uma perspect iva para essas duas amplas modalidades de t rabalho profissional. 
O que ele representa Como os psicólogos chegaram a esse nome? O que cada 
conceito representa como orientação para o t rabalho nesse campo de atuação e 
nessa área do conhecimento? Talvez muito disso tudo tenha acontecido na 
Ciência, até antes da Psicologia configurar-se com as característ icas que 
apresenta no início do século XXI . Há alguns tópicos que podem orientar as 
etapas básicas de um exame a respeito desses conceitos que configuram a 
ident idade dos que atuam sob essa designação:  1. A noção de comportamento -  
a)  dist inção ent re resposta e comportamento e ent re at ividade e função da 
at ividade de um organismo, b)  o meio como um processo e parte da interação 
que const itui o comportamento, c)  a noção de comportamento como uma 
complexa interação ent re classes de respostas de um organismo e as classes de 
est ímulos que const ituem os ambientes com que ele interage por meio dessas 
classes de respostas;  2. A noção de análise:  a)  a noção de análise do 
comportamento e as exigências relacionadas aos conceitos de classes e de 
cadeias de respostas, b)  a diferença ent re decompor classes de respostas de 
âmbitos de abrangência diversos e analisar comportamentos em qualquer âmbito 
de abrangência, c)  a percepção do comportamento como um fluxo cont ínuo de 
interações das classes de respostas de um organismo com as classes de est ímulos 
const ituintes do ambiente antecedente e subseqüente a essas classes de 
respostas;  3. A noção de experimentação:  a)  a avaliação da análise do 
comportamento e a validação da mesma como objeto de conhecimento ou de 
intervenção profissional, b)  relação ent re análise, avaliação e validação do 
conhecimento que poderá const ituir uma base para a atuação profissional em 
Psicologia, c)  relações ent re análise e síntese comportamentais;  4. Processos 
básicos de intervenção profissional do psicólogo como processos de análise do 
comportamento e de síntese comportamental sob avaliação de sua fidedignidade, 
de sua eficácia e de sua demonst rabilidade.  Um exame desses aspectos dos 
conceitos que const ituem a designação da área de conhecimento e do campo de 
atuação nomeados pela expressão "Análise Experimental do Comportamento" 
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evidencia muitos comportamentos profissionais que precisam const ituir parte 
integrante do repertório de um psicólogo que t rabalhe sob essa orientação ou que 
pretenda dar uma direção ao seu t rabalho que seja consistente com essas t rês 
expressões. As próprias concepções de "behaviorismo metodológico" e 
"behaviorismo radical"  estão fortemente relacionadas ao que const ituem os t rês 
conceitos relacionados à expressão "Análise Experimental do Comportamento" e 
ao que decorre de seus aspectos definidores.  O Curso terá como objet ivos:  1)  
ident ificar o núcleo definidor dos termos const ituintes da expressão "Análise 
Experimental do Comportamento", 2)  avaliar decorrências desses conceitos para 
a produção e avaliação do conhecimento psicológico e para a intervenção 
profissional sobre processos comportamentais, 3)  dist inguir ent re análise 
experimental do comportamento e síntese experimental do comportamento, 4)  
relacionar e integrar os conceitos de análise e síntese experimentais do 
comportamento, 5)  avaliar decorrências desses conceitos para a formação do 
psicólogo e para o planejamento de ensino superior na graduação e na pós-
graduação. 
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Ana Lúcia Cortegoso (UFSCAR)  
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As prát icas de consumo vigentes são responsáveis por parte significat iva dos 
problemas que atualmente afligem todo o planeta, tanto pelos efeitos de dano 
ambiental que produzem, quanto pelo t ipo de relação que promove ent re os 
indivíduos. A despeito do conhecimento desta situação, e do conhecimento já 
disponível sobre a conduta humana, muito pouco tem sido produzido de mudança 
sobre este aspecto da realidade, sendo insuficiente, também, o conhecimento 
específico sobre esta prát ica cultural e sobre as possibilidades de mudança, no 
âmbito da Análise do Comportamento. O conceito de metacont ingências parece 
oferecer perspect ivas de compreensão e, possivelmente, de produção de 
tecnologia para interferir  nas prát icas de consumo predatórias do ambiente e 
perpetuadoras de desigualdades sociais que implicam em compromet imento da 
qualidade de vida para os homens, sem exceção, e para os out ros seres que com 
ele convivem no planeta. Neste curso, const itui objet ivo que os part icipantes 
possam desenvolver apt idões para examinar relações comportamentais, 
existentes e desejáveis no âmbito do consumo, bem como variáveis que influem e 
que podem interferir  nas prát icas culturais existentes, a part ir  do exame do 
processo de incubação de um grupo organizado que art icula produtores, 
dist r ibuidores e consumidores para um consumo ét ico, responsável e solidário. E 
que possa, no seu âmbito de atuação, produzir conhecimento para mudanças 
comportamentais, de diferentes níveis de abrangência, nas prát icas de consumo 
em vigor. 
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Vera Lúcia Raposo Do Am aral, Ana Lucia I vat iuk, Josy De Souza Moriyam a, Kát ia Perez Ram os 
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A Análise do Comportamento para a Saúde baseia-se no behaviorismo 
radical, filosofia da ciência que define o comportamento dos organismos como seu 
objeto de estudo. Ao se buscar as "causas" do comportamento busca-se a 
cont r ibuição de fatores do ambiente externo e interno do organismo aos eventos 
comportamentais. Esta perspect iva é dist inta tanto do mentalismo como do 
ambientalismo radical (Moore, 2002) . Uma parte do comportamento é eliciada por 
est ímulos de importância primariamente biológica e foi selecionada at ravés da 
evolução em virtude de seu valor de sobrevivência para as espécies. Out ra forma 
de análise do comportamento enfat iza as cont ingências ambientais que afetam o 
comportamento de um indivíduo durante sua vida.Eventos dent ro da pele do 
indivíduo e não estão diretamente acessíveis aos out ros não podem ser vistos 
como tendo qualquer propriedade especial. Devem ser analisados não apenas 
como eventos fisiológicos, mas como cont r ibuição ao cont role discrim inat ivo sobre 
a resposta em questão. A Análise do Comportamento para a Saúde enfoca 
comportamentos que produzem doença, promovem a saúde e facilitem ou 
dificultem o t ratamento. Para que haja esta seleção é necessário que o indivíduo 
se comporte, sendo ele único e em constante const rução de sua história. É 
possível que o indivíduo se comporte de modo a promover saúde ou aumentar a 
probabilidade de cont rair doenças ou agravar condições genet icamente 
determ inadas. Portanto o objet ivo da Análise do Comportamento para a Saúde é 
const ruir repertórios que levam à promoção da saúde e prevenção de doença e 
reduzir repertórios problemát icos como comportamentos de r isco e não adesão a 
t ratamentos médicos e hábitos saudáveis. Adesão são classes de comportamentos 
que facilitam o t ratamento, amenizam condições adversas da doença, melhoram 
o prognóst ico de cura e cont role da doença e aumentam a expectat iva de vida. As 
condições ameaçadoras e aversivas presentes durante os t ratamentos médicos e 
inerentes aos contextos hospitalares geram respostas de fuga e esquiva e eliciam 
sent imentos de medo e ansiedade, que interferem nas respostas de adesão. O 
presente curso enfocará a análise de cont ingências de comportamentos de adesão 
a t ratamento em I nst ituições de Saúde part icularmente no hospital. O 
desenvolvimento destes comportamentos tem grande vantagem, pois dim inuem o 
r isco de abandono do t ratamento, com conseqüente agravamento da doença, 
dim inuem os problemas de comportamento associados à doença, incluindo os 
emocionais. Em geral, classes de comportamento de não adesão aparecem em 
função de história de aversão acarretada pelo próprio t ratamento e na inter-
relação com a equipe médica;  resultados posit ivos em longo prazo não têm força 
de cont role sobre o comportamento;  o custo de resposta de adesão é alto 
ocorrendo a ext inção;  baixa "mot ivação" para o t ratamento (condições 
estabelecedoras não alteram o valor da conseqüência e out ras cont ingências da 
vida têm maior força de cont role sobre o comportamento do indivíduo. Serão 
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apresentadas, no curso, análises e t ratamentos funcionais para redução de 
comportamentos problemas e instalação de comportamentos de cooperação em 
procedimentos médicos invasivos usando DRA ( reforço diferencial de respostas 
alternat ivas) , DRO ( reforço diferencial de out ro comportamento) , mudança de 
cont role de est ímulo, uso de fantasia e brinquedo como reforço condicional e 
ut ilização de cont role inst rucional. 
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Edwiges Silvares 
 5 [$Y�W�V�U ����

Com o objet ivo de perm it ir  ao aluno a ident ificação das característ icas 
principais da avaliação comportamental , as quais lhe perm it irão entender a 
evolução de casos clínicos abordados durante o curso pretende-se em desenrolar 
abordar e just ificar teoricamente, quat ro tópicos principais, a saber: 1. funções da 
avaliação; 2.objet ivos da avaliação diagnost ica comportamental clinica; 3.etapas 
da avaliação diagnost ica clinica e inst rumentos específicos para cada uma delas;  
4.questões formuladas em cada uma dessas quat ro etapas; 5.tarefas a serem 
executadas nas diferentes etapas da avaliação diagnost ica. No primeiro desses 
tópicos pretende-se por em evidencia estar a função da avaliação em int ima 
dependência com os seus objet ivos. Assim , pretende-se demonst rar serem as 
característ icas de uma avaliação comportamental dist inta de out ra se uma e out ra 
são feitas com finalidades diferentes. Assim , por exemplo a avaliação 
comportamental realizada para t r iar casos para um serviço ambulatorial não será 
a mesma que a realizada para casos dest inados a um serviço de internação. De 
igual forma a avaliação comportamental cujo objet ivo e precisar o 
encaminhamento melhor a ser feito para um cliente adulto ou infant il j á definido 
para um serviço de atendimento psicológico. Exemplos para cada um desses 
casos serão discut idos. Nos casos em que a avaliação diagnost ica e clinica e tem 
como objet ivo definir o melhor t ratamento para um cliente especifico com suas 
dificuldades part iculares, as quat ro etapas de uma avaliação diagnost ica clinica 
são discut idas, a saber:  ident ificação do problema, compreensão funcional, 
definição da est ratégia de t ratamento e avaliação do t ratamento. Como em cada 
uma dessas quat ro fases ha perguntas especificas a serem formuladas estas 
questões serão abordadas, assim  como serão operacionalizadas as tarefas de 
cada uma das fases. 
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Zilda Aparecida Del Pret te (UFSCAR) , Alm ir Del Pret te (UFSCAR)  
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A importância da competência social e das habilidades sociais desde a mais 
tenra idade tem sido amplamente reconhecida. A qualidade das relações 
interpessoais na infância const itui, atualmente, objeto de preocupação de 
inst ituições governamentais e não governamentais em diferentes países, bem 
como de agências internacionais como a Organização Mundial de Saúde e a 
Organização Panamericana de Saúde. Essa tendência é respaldada por uma 
crescente produção de conhecimento sobre os processos bio-psicossociais que 
caracterizam a infância e seus desdobramentos nas etapas subseqüentes. Muitos 
estudos most ram que a competência social na infância apresenta correlação 
posit iva com diferentes indicadores de funcionamento adaptat ivo na infância 
( rendimento acadêmico, responsabilidade, independência e cooperação)  e como 
um dos fatores de proteção para lidar com situações adversas e est ressantes, 
tanto na infância como em etapas posteriores do desenvolvimento. Por out ro 
lado, que a baixa competência social na infância pode const ituir:  (a)  sintoma de 
t ranstornos psicológicos;  (b)  parte dos efeitos de vários t ranstornos;  (c)  sinais de 
alerta para eventuais problemas em ciclos posteriores do desenvolvimento. A 
natureza essencialmente aprendida das habilidades sociais most ra que tais 
problemas poderiam ser prevenidos, reduzidos ou superados por meio de 
procedimentos educat ivos e terapêut icos no âmbito da clínica, da família e da 
escola. Neste curso serão apresentadas:  a)  as característ icas do repertório social 
infant il em sua relação com problemas ou quadros nosológicos, que situam o 
Treinamento de Habilidades Sociais como um importante procedimento no 
atendimento terapêut ico;  b)  as classes e subclasses de habilidades sociais na 
infância que deveriam ser objeto de atenção de terapeutas, pais e educadores em 
geral;  c)  uma análise dos t ipos de déficits interpessoais ident ificáveis na infância 
(de aquisição, de` desempenho e de fluência)  e suas implicações na seleção de 
procedimentos de intervenção em programas educat ivos ou terapêut icos;  e)  a 
aplicabilidade da metodologia vivencial em tais programas , com demonst rações 
de vivências elaboradas pelos autores para uso em contexto clínico e educat ivo. 
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Maria Das Graças M C Oliveiraxx 
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A relação ent re ambiente e doença mental tem se tornado cada vez 
maisevidente com os cont ínuos avanços das pesquisas em Psiquiat r ia Social.O ser 
humano em permanente esforço de adaptação vê-se impossibilitado deresponder 
sat isfatoriamente às crescentes demandas da sociedade mode rna e oresultado é 
o aumento da prevalência de Depressão, especialmente nos grandescent ros 
urbanos. Aproximadamente 80%  a 90%  dos quadros depressivos parecemser 
antecedidos por eventos de vida est ressantes e hoje ninguém mais duvidado 
papel do est resse no desencadeamento de episódios depressivos. Noentanto, 
ainda não é conhecido o mecanismo pelo qual o est resse concorreriapara o 
surgimento da Depressão. Neste curso, discut iremos o estágio atual das 
pesquisas sobre a associaçãoent re est resse e Depressão e suas possíveis 
implicações para a prát icaclínica na análise do comportamento. Discut iremos 
também os fatoresintervenientes que podem influir nessa associação e as 
possibilidades demanipulação dos mesmos._____ 

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' P�Q ������������� , R2S�T�P�U :  14: 00: 00   ) P	V :  17: 00: 00 
�� & W�X�Y U�Y �  CBM Clínica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 7 [�X�Q�a�P�Q|a�U�X & U�R�\ P	R�k�l�R�T�P�Q�YE]�[ 5 [ g U�X�m�Q�V1[�R�\�U|T U�V+T�X'P�Q�R�m�Q�Y ��Q{P	V1a�U�X \I}�R�T�P�Q|]�U�Y�Y�[�R�\ P	V1[�R�\�U�Y
[�]�U|Q�W'\�U�T U�R�j�[$T�P	V1[�R�\�U �
 
Pat rícia Piazzon Queiroz ( IAAC)  
 5 [$Y�W�V�U ����

A proposta da Terapia por Cont ingências de Reforçamento foi desenvolvida 
por Guilhardi (2004)  a part ir  do arcabouço teórico da Análise do Comportamento, 
Ciência do Comportamento e filosofia do Behaviorismo Radical e modelada pela 
interação com os clientes ao longo da sua prát ica clínica. A proposta deste curso 
será ensinar a aplicação da Terapia por Cont ingência de Reforçamento no 
atendimento de crianças. Elas sao ensinadas a ident ificar e manejar as 
cont ingências, de modo a gerar mudanças nos comportamentos e sent imentos 
considerados problemas. A criança é part icipante at iva do processo terapêut ico, 
tornando-se capaz de descrever a interação das cont ingências que produziram os 
comportamentos e sent imentos específicos. A part ir  da apresentação de casos 
clínicos atendidos serão explicitadas cada etapa do processo terapêut ico com as 
crianças e os pais. A part ir  da queixa inicial dos pais ou cuidadores e das 
interações com a criança, o terapeuta ident ifica as cont ingências em operação 
que instalaram e mantêm os comportamentos e sent imentos problemas da 
criança e a que cont roles os pais estão respondendo ao se queixarem. Então, 
procedimentos de intervenção são elaborados pelo terapeuta para evocar os 
comportamentos e sent imentos problemas da criança na sessão e novas 
conseqüências são apresentadas pelo terapeuta para tais padrões, produzindo 
alteração deles. Os procedimentos devem produzir mudanças comportamentais 
graduais (modelagem) , aumentar gradualmente a interm itência de reforçadores 
posit ivos, int roduzir cont role de est ímulo antecedente gradualmente ( fading in)  ou 
remover cont role de est ímulo gradualmente ( fading out ) , propiciando uma 
alteração sistemát ica dos padrões comportamentais, sem, no entanto, gerar 
sent imentos desagradáveis como ansiedade, angúst ia, raiva etc.. A generalização 
das mudanças comportamentais e dos sent imentos que as acompanham 
alcançadas na sessão, deve ser programada pelo terapeuta para o ambiente 
natural da criança. O terapeuta precisa manejar as cont ingências que cont rolam 
os comportamentos e sent imentos dos pais, a fim  de garant ir  conseqüências 
reforçadoras, posit ivas ou negat ivas (estas amenas e quando inevitáveis) , aos 
novos comportamentos apresentados pela criança. A orientação dos pais e, na 
maioria das vezes, a terapia dos mesmos faz-se necessária. O manejo das 
cont ingências dent ro e fora da sessão são fundamentais para o sucesso e 
manutenção das alterações produzidas. Segundo Skinner (1945/ 1959, p.281) :  
"estar consciente, como uma forma de alguém reagir ao seu próprio 
comportamento, é um produto social." . Sendo assim , os pais, cuidadores e, em 
especial, o terapeuta devem criar cont ingências para instalar na criança o 
repertório de discrim inar e descrever seus sent imentos e comportamentos. 
At ravés de perguntas, brincadeiras e várias at ividades, o terapeuta cria 
procedimentos dent ro e fora da sessão para ensinar tal repertório a cr iança. Ainda 
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citando Skinner (1945/ 1959, p.281) :  "é somente porque o comportamento do 
indivíduo é importante para a sociedade que a sociedade torna-o, então, 
importante para o indivíduo. Alguém se torna consciente do que está fazendo 
somente após a sociedade ter reforçado respostas verbais em relação ao seu 
comportamento como a fonte de est ímulos discrim inat ivos."  . O terapeuta 
também tem o importante papel de auxiliar os pais e cuidadores a manejarem 
cont ingências amenas ( independentemente de serem punit ivas ou reforçadoras) , 
pois a história de cont ingências é que instala as funções dos eventos 
antecedentes e conseqüentes e os padrões comportamentais. Cont ingências de 
reforçamento intensas podem adquir ir  a função de cont ingências de reforçamento 
matr iciais(Guilhardi, 2005) , que geram comportamentos pouco sensíveis a novas 
cont ingências. Os comportamentos e sent imentos gerados por cont ingências 
fortes punit ivas são esteriot ipados, o repertório geral da pessoa apresenta 
pequena variabilidade e a interação terapêut ica tende a fracassar. 
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Maria Helena Hünzikerz 
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Maria Am ália Andery (Pont ificia Universidade Católica PUC/ SP)  
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Skinner, em 1953, em seu livro Ciência e Comportamento Humano sugere 
que no estudo do comportamento operante t rês t ipos de questões são 
fundamentais:  quais são as relações que descrevem o comportamento em 
questão, como tal comportamento pode ser explicado, e como podemos prever e 
cont rolar tal comportamento. Ao desenvolver a últ ima questão, sugere a 
existência de t rês diferentes fontes de cont role sobre o comportamento operante:  
a)  o que poderíamos chamar de operações estabelecedoras, b)  o cont role dos 
est ímulos antecedentes e c)  o cont role pelo reforçamento. Mais recentemente, 
Michael (1986)  e Glenn (1986)  abordaram a mesma dist inção. São objet ivos 
deste curso:  a)  apresentar a posição desses t rês autores sobre tal dist inção, b)  a 
part ir  delas, caracterizar cada uma dessas fontes de cont role e c)  discut ir  
implicações teóricas e prát icas de tal dist inção. 
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Helene Shinohara (PUC Rio)  
 5 [$Y�W�V�U ����

Uma formulação de caso é uma teoria sobre o cliente que busca relacionar 
as dificuldades que ele apresenta de forma clara e significat iva, integrando-as 
isoladamente e ent re si. Procura compreender como o indivíduo desenvolveu e 
mantém tais dificuldades e como ele provavelmente se comportará no futuro 
diante de determ inadas condições. As terapias cognit ivas baseiam-se nesta 
formulação clínica dos problemas do cliente, enfat izando a relação ent re os 
aspectos cognit ivos, afet ivos e comportamentais. I sto significa que, mediante 
ent revistas e inst rumentos de avaliação e medida, o terapeuta buscará integrar a 
história do cliente e seus problemas atuais de uma forma diferenciada, que o 
perm it irá desenvolver est ratégias específicas para lidar com as dificuldades 
apresentadas na busca de ajuda psicológica. Somente at ravés do 
desenvolvimento de uma boa formulação da situação ou problemas t razidos para 
terapia, é que se podem planejar procedimentos efet ivos para alcançar as 
mudanças desejadas e, conseqüentemente, avaliar se um determ inado t ipo de 
intervenção psicológica é uma terapêut ica realmente eficaz ou não. Além disso, o 
estabelecimento de uma boa relação interpessoal e terapêut ica depende, em 
grande parte, de uma compreensão empát ica e acurada dos problemas do cliente. 
Nesta forma diferenciada de compreender o funcionamento do indivíduo destaca-
se a terapia cognit iva. Como desenvolver uma formulação adequada, que 
inst rumentos estão disponíveis ao terapeuta e quais são ut ilizados mais 
freqüentemente são informações e habilidades essenciais. A formulação pode ser 
ut ilizada, ent re out ras coisas, para assegurar colaboração, selecionar pontos de 
intervenção e orientar o inquérito, selecionar est ratégias de intervenção e tarefas 
de casa, garant ir  a cooperação do cliente e prever obstáculos ao t ratamento. O 
presente curso visa proporcionar exercícios em cima de casos clínicos. 

 3$/$95$6�&+$9(�  terapia cognit iva;  avaliação e diagnóst ico;  formulação de caso 
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Tito Paes De Barros Netoz 
 5 [$Y�W�V�U ����

È notável o número de filmes que abordam temas relacionados a 
t ranstornos mentais. Alguns deles parecem fazê- lo de forma excepcional. Muitas 
vezes é possível se fazer o diagnóst ico de um determ inado personagem de acordo 
com os critér ios do DSM-VI . O ensino da psicopatologia at ravés de t rechos 
ilust rat ivos de filmes para estudantes e profissionais ligados à saúde mental 
parece ser algo út il, sobretudo por seu forte regist ro mnêmico. É mais fácil 
lembrar daquilo que vimos do que aquilo que ouvimos. Filmes como Mr. Jones, 
Melhor é I mpossível e Os Bons Companheiros são exemplos r icos de como o 
cinema abordou personagens que sofr iam de t ranstorno bipolar, t ranstorno 
obsessivo-compulsivo e t ranstornos de personalidade. O I nquilino, de Polansky, 
mais faz lembrar um compêndio de psicopatologia, tamanha a r iqueza das 
vivências psicót icas most radas no filme. Muitos out ros aspectos que fazem parte 
da psicopatologia foram abordados no cinema. Ent re eles, o suicídio, bem 
ret ratado, por exemplo, em A Escolha de Sofia. O cinema pode também nos 
ajudar a tentar compreender alguns comportamentos, ident ificando-se aspectos 
ambientais e cognit ivos que possam estar ligados a eles. Neste curso, diversos 
aspectos relacionados à psicopatologia, tais como sintomas, diagnóst icos e 
comportamento serão abordados at ravés da lente do cinema. 
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Alice Maria De Carvalho Delit t i (Pont ificia Universidade Católica PUC/ SP) , Priscila Derdyk 
(Pont ificia Universidade Católica PUC/ SP)  
 5 [$Y�W�V�U ����

O RECONHECI MENTO DA EFI CÁCI A DA ANÁLI SE DO COMPORTAMENTO NA 
SOLUÇÃO DE UMA GRANDE GAMA DE PROBLEMAS HUMANOS TEM CRESCI DO 
RAPI DAMENTE NOS ÚLTI MOS ANOS. NESSA ABORDAGEM SÃO ANALI SADAS AS 
RELAÇÕES DE CONTI NGENCI A ENTRE O COMPORTAMENTO E O AMBI ENTE NA 
MODELAGEM E MANUTENÇÃO DE PADRÕES DE COMPORTAMENTO. RESPOSTAS 
ADAPTATI VAS OU NÃO ADAPTATI VAS SÃO APRENDI DAS E A SI TUAÇÃO DE 
TERAPI A PROCURA CRI AR CONDI ÇÕES PARA A I NSTALAÇÃO DE NOVOS 
PADRÕES DE COMPORTAMENTO. VÁRI AS ESTRATÉGI AS SERÃO DESCRI TAS TAI S 
COMO REFORÇAMENTO DI FRENCI AL, TREI NO ASSERTI VO, RELAXAMENTO E 
APRENDI ZAGEM POR OBSERVAÇÃO (MODELAÇÃO) . TAMBÉM SERÃO REALI ZADOS 
EXERCÍ CI OS PARA QUE OS ALUNOS CONHEÇAM ALGUMAS DESTAS 
ESTRATÉGI AS NA SI TUAÇÃO PRÁTI CA. 
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Regina Christ ina Wielenska 
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:  o curso se propõe a&# 61623;  rever as t ransformações nos procedimentos 
adotados para t ratamento de comportamentos fóbicos e obsessivo-
compulsivos; &# 61623;  discut ir  a relevância da descrição e análise de diferentes 
aspectos do repertório do cliente como pré- requisito para escolha de 
procedimentos de intervenção; &# 61623;  salientar o papel da relação terapêut ica 
como facilitador da adesão do cliente; &# 61623;  discut ir  est ratégias para manejo 
das dificuldades que surgem ao longo do t ratamento. 
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Denis Roberto Zam ignani (USJT/ USP/ Paradigm a) , Joana Singer Verm es, Roberta Kovac, Yara 
Nico 
 5 [$Y�W�V�U ����

O livro Verbal Behavior de Skinner, é considerada por muitos autores como 
uma de suas obras mais importantes. As pesquisas dele decorrentes apresentam 
cont r ibuições importantes para o entendimento do comportamento humano 
complexo em diversos contextos nos quais ocorrem interações ent re pessoas. 
Uma das interações que tem sido foco de interesse dos pesquisadores é aquela 
que ocorre ent re terapeuta e cliente no atendimento clínico. Tal interação é 
essencialmente verbal, o que faz da obra de Skinner uma importante fonte de 
referência para sua compreensão e estudo. Skinner propôs como unidade de 
análise para a compreensão do comportamento verbal o operante verbal, que 
representa uma relação funcional ent re a verbalização de um falante e os 
est ímulos físicos -  presentes na situação -  e sociais -  providos por um ouvinte 
t reinado pela comunidade verbal. Ent re os operantes verbais propostos por 
Skinner, aqueles denominados tato e mando estão presentes em importantes 
aspectos do contexto clínico. Algumas das questões a eles relacionadas envolvem 
a const rução de um repertório de autoconhecimento e as diferentes possibilidades 
de obtenção de reforçadores em interações sociais. O objet ivo do presente curso 
é apresentar algumas cont r ibuições do estudo do comportamento verbal, mais 
especificamente dos operantes verbais tato e mando, para a at ividade clínica, 
especialmente no que diz respeito à relação terapeuta-cliente.  Denis 
Zamignaniht tp: / / www.livejournal.com/ ~ denis_zamignani/  
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Arm ando Ribeiro Das Neves Neto 
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Apresentar o campo interdisciplinar da Medicina Comportamental e da 
Psicologia da Saúde como descritos pela Divisão de Psicologia da Saúde da 
Associação Americana de Psicologia (Division of Health Psychology -  38, American 
Psychological Associat ion) , dos I nst itutos Nacionais de Saúde -  Cent ro Nacional 
para Medicina Complementar e Alternat iva (Nat ional I nst itutes of Health -  
Nat ional Center for Complementary and Alternat ive Medicine, NI H-NCCAM) , e da 
Sociedade de Medicina Comportamental (Society of Behavioral Medicine, SBM) . 
Serão descritos as principais est ratégias terapêut icas empregadas no Setor de 
Psicologia da Saúde do I nst ituto Neurológico de São Paulo do Hospital 
Beneficência Portuguesa, bem como dos módulos apresentados no curso de 
Terapia Comportamental-Cognit iva do Ambulatório de Ansiedade do I nst ituto de 
Psiquiat r ia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (AMBAN- I PQ-HCFMUSP)  e do curso de Medicina Comportamental do 
Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo -  Escola 
Paulista de Medicina (UNI FESP-EPM) . As principais est ratégias consistem em:  
estados alterados de consciência (ex. hipnose, meditação e imaginação guiada) , 
auto- regulação psicofisiológica (ex. biofeedback, neurofeedback) , técnicas de 
respiração e de relaxamento (ex. relaxamento muscular progressivo de Jacobson, 
relaxamento autógeno de Schultz) , acupuntura (ex. auriculoterapia, 
moxabustão) . I lust rar o t reinamento da auto- regulação psicofisiológica at ravés do 
equipamento de biofeedback, com os seguintes sensores:  at ividade elet rodérm ica 
(EDA)  ou resistência galvânica da pele (GSR) , temperatura (T) , freqüência 
respiratória (FR) , variabilidade do r itmo cardíaco (HRV) , elet rom iografia (EMG)  e 
elet roencefalografia (EEG) . Apresentar as principais est ratégias cognit ivas e 
comportamentais empregadas em Medicina Comportamental e Psicologia da 
Saúde para o t ratamento de t ranstornos mentais (ex. depressão e ansiedade) , 
distúrbios psicofisiológicos (ex. somat izações)  e doenças clínicas (ex. síndrome do 
cólon irr itável, fibrom ialgia, art r ite reumatóide) . Atualmente a Medicina 
Comportamental e Psicologia da Saúde estão sendo classificadas como est ratégias 
mente-corpo (Mind-Body Medicine)  pelo Cent ro Nacional de Medicina 
Complementar e Alternat iva dos I nst itutos Nacionais de Saúde dos EUA, fazendo 
parte de um programa nacional para o desenvolvimento de pesquisas sobre a 
eficácia e segurança destas est ratégias aplicadas às enferm idades. 
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José Antônio Dam ásio Abibz 
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O comportamento e a sensibilidade são relações sensório-motoras. 
Concebidos, o comportamento, sem dimensão sensorial, e a sensibilidade, sem 
dimensão motora, explicações mentalistas do comportamento alicerçadas na 
metafísica do mecanicismo e na temporalidade linear encont ram aí seu espaço 
expressivo -  explicações que dizem que o que vem antes é causa (a sensação)  do 
que vem depois, o efeito (a motr icidade) . Mas, defende-se aqui, o 
comportamento é explicado pela metafísica do organicismo e pela temporalidade 
circular. Pois consiste de uma integração circular de dimensões em que o que 
ocorre depois já ocorreu antes, e, vice-versa, o que ocorre antes já ocorreu 
depois. Exemplificando:  a motr icidade que ocorre depois da sensação já ocorreu 
antes da sensação, e a sensação que ocorre antes da motr icidade já ocorreu 
depois da motr icidade (em um círculo, um ponto repete-se, embora nunca seja o 
mesmo, pois o tempo é sempre out ro) . Dessa perspect iva, as dimensões do 
comportamento podem ser diferenciadas, mas não separadas -  o que é bem 
diferente de tomar a diferenciação como separação e de buscar relações de 
acordo com as categorias da metafísica do mecanicismo e da temporalidade 
linear. O comportamento, essa relação sensório-motora integrada e circular, 
produz conseqüências. As conseqüências do comportamento -  conseqüências de 
sobrevivência, reforçadoras e culturais -  selecionam, respect ivamente, indivíduos, 
comportamentos e prát icas culturais, e são importantes para elucidar a história, 
não só do comportamento, mas também da sensibilidade. O comportamento 
relacionado a essas conseqüências pode ser denominado de vital, operante e 
cultural, e a sensibilidade, organicamente relacionada com esses 
comportamentos, pode ser denominada de vital, mental e cultural. A sensibilidade 
vital refere-se à est imulação sensorial produzida por reforçadores primários com 
valor de sobrevivência e a sensibilidade mental refere-se à est imulação sensorial 
produzida por reforçadores primários sem valor de sobrevivência. A sensibilidade 
falha no nível cultural, pois de sensibilidade imediata com valor de sobrevivência 
evoluiu para sensibilidade imediata sem valor de sobrevivência, e a cultura é uma 
totalidade orgânica de prát icas culturais com conseqüências incertas, o que exige 
uma sensibilidade nova, j amais vista na natureza, a sensibilidade cultural. Trata-
se, então, de olhar para uma ét ica do futuro, uma ét ica que pode, 
paradoxalmente, promover o desenvolvimento humano, ao abandonar o 
ant ropocent r ismo da ét ica da presença, e defender os novos direitos, por 
exemplo, os direitos de existência da natureza, das culturas, e das novas 
gerações.Palavras-chave:  organicismo;  conseqüencialismo;  ét ica do futuro 

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' ��� ������������� , �2������� :  14: 00: 00   ) �	� :  17: 00: 00 
�� & ����� ��� �  TPC Questões Teóricas, Filosóficas e Conceituais 
 & ���1����� �I���1�������|�����:�����1� ������� �����'�����$�������$��� �	�1���.��� �
 
Maria Martha Hübnerz 
 5 �$������� ����

A concepção de Comportamento Verbal como Cont role de Est ímulos já 
estava embut ida na proposta skinneriana publicada em 1957, em "Verbal 
Behavior " . Ent retanto, dado o lento impacto do livro sobre a comunidade de 
analistas de comportamento, em termos de proliferação de pesquisas e dada à 
natureza original do livro, apresentado como um exercício de interpretação, a 
perspect iva de se estudar comportamento verbal como se estuda cont role de 
est ímulos perdeu-se na t rajetória da área. At relados à natureza conceitual, a 
maioria dos estudos que iniciaram a aplicação da term inologia de Skinner o 
fizeram de modo interpretat ivo, ou seja, empregando os termos de Skinner 
(1957)  aos fenômenos estudados, sem um verificação experimental das variáveis 
cont roladoras, procedimento este que vinha sendo empregado nas pesquisas de 
Cont role de Est ímulos no estudo de fenômenos complexos. Assim , as duas áreas -  
Comportamento Verbal e Cont role de Est ímulos-  desenvolveram-se 
separadamente, em paralelo, sem um diálogo sistemát ico. Entendendo a 
categoria do operante verbal TACTO como aquela que mais claramente explicita a 
noção de cont role de est ímulos (  Catania, 1999) , o presente curso pretende 
apresentar uma ret rospect iva e prospect iva da área de análise do comportamento 
verbal como uma área de pesquisa em cont role de est ímulos, retomando, at ravés 
de um programa de pesquisa, a est reita proxim idade ent re as duas áreas 
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Lincoln Da Silva Gim enesz 
 5 �$������� ����

A análise funcional do comportamento humano se tornou o padrão, 
geralmente aceito, de avaliação comportamental inicial. Goldiamond (1974, 1975, 
1976, 1977, 1979 & 1984)  elaborou uma abrangente matr iz para uma análise 
funcional do comportamento que inclui relações cont ingenciais lineares e não 
lineares que pode ser explicitamente dir igida a programas de t ratamento tanto 
tópicos quanto sistêm icos. I sso perm ite uma base sem inal, coerente e 
compreensiva para a análise funcional do comportamento, mas que tem, de 
algum modo, sido neglicenciada por analistas do comportamento. Este curso 
fornecerá uma visão geral da abordagem const rucional de Goldiamond (1974)  à 
problemas sociais e pessoais, incluindo exemplos de casos clínicos e 
organizacionais, uma int rodução à análise const rucional e programação, e suas 
extensões à relações lineares e não lineares e programas tópicos e sistêm icos. O 
modelo teórico ut ilizado neste curso t rata o comportamento humano como um 
resultado racional e adaptat ivo da história pessoal e singular do indivíduo 
( incluindo a bagagem social e biológica) . Assim , serão discut idas maneiras pelas 
quais o comportamento beneficia o indivíduo, e como uma abordagem 
const rucional pode " fazer sent ido" de comportamentos que, de out ras 
perspect ivas, são classificados como irracionais, mal adaptat ivos, disfuncionais ou 
patológicos 
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Maria Júlia Ferreira Xavier Ribeiro (Universidade de Taubaté) , Valéria Bertoldi Peres ( ITCR -  
Cam pinas)  
 5 �$������� ����

A literatura usa com freqüência a expressão Treinamento Assert ivo para 
designar intervenções que se voltem ao fortalecimento do repertório assert ivo, 
enquanto out ras formas de intervenção costumam ser designadas como terapia. 
Pretende-se aqui retornar à função prevent iva dos t ratamentos de saúde, neles 
incluídos os de saúde mental, demonst rando que, independente da denominação, 
o repertório assert ivo deve ser sempre objeto da atenção do analista de 
comportamento, em virtude da importância desse repertório para maxim izar as 
fontes de reforçamento do ambiente social. 
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Cam ila Harum i Sudo (UEL) , Silvia Regina De Souza (UEL) , Silm ara Bat istela (UEL) , Carlos 
Eduardo Costa, Bruna Lunardelli 
 5 �$������� ����

Apoiado em pesquisas que afirmam a importância do envolvimento parental 
na vida escolar dos filhos, esse estudo visou:  (a)  invest igar se mães melhorariam 
a interação com seus filhos durante a tarefa escolar a part ir  de um t reinamento 
que ut ilizasse inst ruções e modelação. Quat ro mães de crianças encaminhadas 
com queixa de dificuldade de aprendizagem part iciparam do estudo, composto de 
t rês fases:  a)  Na fase 1 (pré- teste)  as mães auxiliaram seus filhos na realização 
de tarefas escolares. Tais comportamentos foram filmados e avaliados de acordo 
com as categorias elaboradas por Sampaio (2003) . Na Fase 2 ( intervenção) , as 
mães foram inst ruídas a serem mais efet ivas no auxílio de seus filhos com a 
tarefa escolar e a pesquisadora conduziu cada sessão com uma criança dando o 
modelo de interação. Na Fase 3 (pós- teste)  procedeu-se como no pré- teste. A 
interação ent re as mães e filhos foi regist rada e analisada a part ir  da comparação 
da freqüência de comportamentos posit ivos e negat ivos apresentados pelas mães 
ao longo das t rês fases. Os resultados most raram que o t reinamento foi efet ivo 
para aumentar a taxa de respostas nas categorias "reforçar"(0,49 R/ m in para 1,2 
R/ m in)  e " inst ruir"(3,74 R/ m in para 4,34 R/ m in)  e reduzir nas categorias "punir"  
(0,23 R/ m in para 0R/ m in)  e " fazer pela cr iança"(0,15 R/ m in para 0 R/ m in) , para 
a Dupla 1. Para a Dupla 2 houve aumento da freqüência de respostas na 
categoria " inst ruir"  (2,61 R/ m in para 3,09R/ m in)  e redução nas categorias 
"punir"(0,09 R/ m in para 0,03 R/ m in) , " fazer pela cr iança" (0,31 R/ m in para 0,09 
R/ m in)  e "reforçar"  (1 R/ m in para 0,82 R/ m in) . Para a Dupla 3, os dados 
most raram um aumento da taxa de respostas para a categoria "reforçar"  (0,64 
R/ m in para 0,9 R/ m in) . Para a categoria " inst ruir"  a taxa aumentou com a 
int rodução da intervenção (2,29 R/ m in para 2,85 R/ m in)  mas não se manteve no 
pós- teste (2,15 R/ m in) . Houve redução na taxa de respostas nas categorias 
"punição" (0,05 R/ m in para 0 R/ m in)  e " fazer pela cr iança" (0,63 R/ m in 0,49 
R/ m in) . Para a Dupla 4 houve aumento da freqüência de respostas nas categorias 
"reforçar"  (0,03 R/ m in para 0,17 R/ m in)  e " inst ruir"  (1,99 R/ m in para 3,09 
R/ m in)  e redução nas categorias "punição" (0,21 R/ m in para 0,04 R/ m in)  e " fazer 
pela cr iança" (1,73 R/ m in para 0,42 R/ m in) . Tais resultados apontam a 
efet ividade do procedimento para a mudança de taxa de repostas nas categorias 
analisadas, mas não para todas as Duplas, o que sugere mais invest igações sobre 
o procedimento e população envolvida. 
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Pat r icia Cam pos (PROFESSORA) , Andrea Goldani (PROFESSORA) , Fabricia Canela 
(ESTUDANTE) , Rodrigo Silva (ESTUDANTE) , Priscila De Azevedo Barrozo (ESTUDANTE) , Andréa 
Goldani (PROFESSORA)  
 5 �$������� ����

A grande procura pelo Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade 
Estacio de Sá, Campus Nova Friburgo, Rio de Janeiro, por parte de alunos com 
problemas de aprendizagem levou a idealização da pesquisa int itulada TDA/ H ou 
falta de habilidades sociais? Diagnóst ico e intervenção em inst ituições de ensino. 
.Os objet ivos desta pesquisa envolveram a avaliação do repertório de habilidades 
sociais dos adolescentes em idade escolar de uma das inst ituições de ensino 
públicas que mais realiza estes encaminhamentos e a verificação da existência, 
ou não, de déficit  de atenção, visto que estas são, frequentemente, duas das 
causas mais comuns para o fracasso escolar na citada época da escolarização. Os 
dados levantados em tal avaliação subsidiaram a implementação de um programa 
de intervenção que visa a superação dos déficits existentes e a maxim ização do 
desenvolvimento social e cognit ivo dos alunos envolvidos. A amost ra da pesquisa 
foi composta por t r inta adolescentes e pré adolescentes regularmente 
matr iculados e cursando o ensino fundamental da inst ituição em questão que 
foram indicados pela direção da escola como tendo rendimentos acadêmicos 
abaixo do esperado para sua faixa etária e nível de desenvolvimento. No 
levantamento prelim inar dos dados não foram encont rados déficit  de atenção na 
população atendida e houve uma indicação para que 90%  dos respondentes 
realizassem at ividades de desenvolvimento de habilidade sociais, visto que foram 
ident ificados déficits que poderiam estar comprometendo a qualidade de sua 
interação social e, por conseguinte, o seu rendimento acadêmico. Foram usados 
na coleta de dados aplicações colet ivas do I nventário de Habilidades Sociais e do 
SNAP I V, e os dados inicialmente encont rados serviram para uma análise 
descrit iva da situação apresentada a fim  de subsidiar a intervenção propriamente 
dita que se divide em duas partes igualmente importantes. A primeira, 
denominada pré- intervenção, é composta de palest ras explicat ivas para pais e 
palest ras mot ivacionais para os adolescentes a fim  de incent ivar a part icipação 
dos mesmos no projeto em questão;  e a segunda, denominada de intervenção é 
composta pela realização de grupos de t reinamento de habilidades sociais com no 
máximo 10 e no m ínimo 5 integrantes. O t reinamento foi projetado para ser 
realizado em 3 meses com encont ros semanais de duas horas de duração. Após o 
térm ino da intervenção os part icipantes do grupo serão submet idos novamente a 
avaliação ut ilizando-se os mesmos inst rumentos e o seu resultado comparado 
com o grupo cont role at ravés de uma análise de variância de duas vias (pré e pós 
intervenção) . 
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Maria Da Graça Saldanha Padilha (Universidade Federal de São Carlos) , Lúcia William s 
(Universidade Federal de São Carlos)  
 5 �$������� ����

O presente t rabalho apresenta um estudo piloto cujo objet ivo foi o 
fortalecimento dos comportamentos:  a)  discrim inação de sinais de r isco de abuso 
sexual, b)  comportamento assert ivo necessário para desencorajar agressores 
potenciais, c)  comportamentos de fuga ou esquiva de situações de r isco e d)  
comportamentos de denúncia e busca de ajuda. Os part icipantes do estudo piloto 
foram 31 alunos do sexo masculino e 28 do sexo fem inino de uma escola da 
região metropolitana de uma cidade do sul do Brasil, na faixa etária de 11 a 15 
anos, oriundos de famílias de baixa renda, residentes com os pais. A intervenção 
foi realizada dent ro da escola com quat ro grupos de 14 ou 15 crianças em dez 
sessões de uma hora e meia cada. As sessões foram conduzidas pela primeira 
autora e seis estudantes de graduação de Psicologia. As sessões envolveram:  
apresentações e descont ração do grupo, t reino de habilidades sociais, discussões 
sobre sexualidade, discrim inação de situações abusivas e t reino de habilidades de 
auto-proteção. Um quest ionário auto- respondido desenvolvido pelas autoras foi 
aplicado nos part icipantes para avaliar conhecimento sobre temas abordados no 
programa, antes e depois da intervenção. 53 (89,8% )  part icipantes melhoraram 
seu desempenho na segunda aplicação do quest ionário em relação à primeira;  
dois part icipantes (3,3% )  permaneceram com o mesmo escore e quat ro 
part icipantes (6,7% )  t iveram resultado pior na segunda aplicação. A análise 
qualitat iva dos comportamentos das crianças observados durante a intervenção 
ilust ra expressivas mudanças de repertório ao longo do t rabalho. Esses resultados 
apontam a possibilidade de realizar em ambiente escolar um programa de 
prevenção de abuso sexual na realidade brasileira, ainda em demanda por 
pesquisas neste campo. 
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Helena Bazanelli Prebianchi (PUC-Cam pinas)  
 5 �$������� ����

A agressividade tem sido, nos últ imos anos, uma das queixas mais 
freqüentes de encaminhamento de crianças para psicoterapia. Comportamentos 
como ment ira, enfrentamento, dest rut ividade, host ilidade, desobediência, 
relacionamento pobre e perturbado com amigos, são comumente relatados por 
pais que queixam-se da agressividade de seus filhos. Estudos indicam que a 
correlação ent re agressão na infância e na vida adulta é muito alta, o que indica 
que crianças agressivas têm grande probabilidade de tornarem-se adultos ant i-
sociais. Diante esses achados, torna-se indiscut ível a necessidade de os 
terapeutas infant is serem habilidosos em avaliar competentemente a agressão, 
sua forma e seus desencadeantes, tanto para delinear programas prevent ivos 
como para implementar intervenções efet ivas que t ragam mudanças no mais 
curto espaço de tempo possível. Essas considerações levaram a autora a oferecer, 
como disciplina elet iva, no 7º  semest re de um curso de formação de psicólogos, a 
disciplina:  A AGRESSÃO E A VI OLÊNCI A DA CRI ANÇA E DO ADOLESCENTE:  
PREVENÇÃO, AVALI AÇÃO E TRATAMENTO NUMA PERSPECTI VA 
COMPORTAMENTAL. O número de alunos matr iculados, determ inou a formação de 
2 grupos, confirmando assim , o interesse pelo tema e o reconhecimento da 
necessidade de abordá- lo de maneira específica, na formação e capacitação do 
terapeuta comportamental infant il. O presente t rabalho, caracteriza a referida 
disciplina e discute seus resultados sobre a prát ica clínica dos alunos envolvidos. 
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Rachel Brino (LAPREV) , Lúcia William s (LAPREV)  
 5 �$������� ����

Durante a década de 1990, foi regist rado, nos EUA um declinio de 40%  nos 
casos regist rados de abuso sexual comprovado pelas agências de proteção à 
criança. Este dado evidencia, possivelmente, que o invest imento em programas 
de prevenção durante as decadas de 1980 e 1990 podem ter efet ivamente 
protegido a criança da ocorrência do abuso sexual. A literatura propõe um modelo 
de fatores pré-  condicionantes para a ocorrência do abuso sexual. A atuação 
sobre estes fatores pode evitar a ocorrência do abuso sexual. esta atuação pode 
ser em nível de prevenção primária e/ ou secundária. Capacitar professores a 
ensinar cr ianças e fam iliares a ident ificarem possiveis sinais da ocorrência de 
abuso sexual poderia ser classificado como prevenção primária e/ ou secundária. 
O objet ivo do estudo foi avaliar um programa de intervenção com professores no 
sent ido de capacitá-  los a atuar como agentes de prevenção . a)  promovendo 
aquisição de habilidades de auto-  proteção em criançãs b)  habilitando fam iliares a 
reconhecer sinais de ocorrência de abuso sexual, além de formas de proteção à 
criança. Os part icipantes foram 101 professores, 96 alunos e 101 fam iliares dos 
respect ivos alunos. O programa de intervenção foi realizado duas vezes, em 
momentos dist intos. Os professores foram divididos em t rês sub-  grupos em cada 
momento da realização do programa. O programa envolveu uma parte teórica e 
uma parte prát ica, correspondendo a um total de 64 horas de curso. A parte 
prát ica correspondeu a oficinas m inist radas pelos professores aos fam iliares e às 
crianças. os professores preencheram uma escala ( I ndicadores de abuso sexual -  
I AS)  e completaram exercícios sobre abuso sexual em diferentes momentos da 
intervenção. Os fam iliares também preencheram o I AS e realizaram exercícios 
sobre abuso sexual. Os exercícios sobre aquisição de habilidades de auto-  
proteção em crianças também foram preenchidos pelos professores. Os dados 
obt idos por meio da aplicação do I AS apontam para um aumento na pontuação de 
itens específicos e inespecíficos para os professores após a intervenção para a 1ª  
Turma, enquanto que na 2ª  turma houve uma dim inuição na pontuação dos itens 
inespecíficos e um aumento nos específicos. Para os fam iliares, também no I AS, 
houve um aumento nos específicos e uma dim inuição nos inespecíficos após as 
oficinas. Nos exercícios as porcentagens de respostas adequadas aumentou após 
as intervenções, tanto para professores, como para fam iliares e crianças. 

 3$/$95$6�&+$9(�  prevenção abuso sexual 
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Cloves Am orim  (PUCPR) , Nancy Julieta Inocente (UNITAU) , Sandra Leal Calais (UNESP -  
Cam pus Bauru)  
 5 �$������� ����

Os bombeiros, por lidarem muitas vezes com situações t rágicas e 
est ressoras, parecem apresentar comportamento de esquiva diante das situações 
de sofr imento e morte com as quais t rabalham. Desta forma, ut ilizam-se de 
formas part iculares para enfrentar o st ress criando est ratégias de enfrentamento 
para cont rolar as condições aversivas do ambiente. O t ipo de est ratégia que a 
pessoa apresentará depende de seus recursos pessoais aprendidos, sua saúde, 
seus valores e crenças, técnicas para resolução de problemas, habilidades sociais, 
apoio social e recursos materiais. Ent retanto, tais recursos podem estar 
indisponíveis por condicionantes pessoais (valores, deficiências psicológicas e 
percepção da intensidade da ameaça)  e/ ou ambientais (dist r ibuição de recursos 
materiais e exigências inst itucionais) . Os critér ios de eficácia do enfrentamento 
devem ser avaliados mult idimensionalmente, sendo esta considerada adequada 
se perm it ir  ao sujeito dom inar ou dim inuir o impacto da situação sobre o seu 
bem-estar psicológico e físico. Deste modo, não há est ratégia mais ou menos 
eficiente a prior i, depende da situação específica, sua duração, sua 
cont rolabilidade e das característ icas pessoais do indivíduo que enfrenta 
determ inada situação. Na área do t rabalho, a relevância metodológica da teoria 
do enfrentamento se explica at ravés da necessidade de se conhecer as situações 
que são mais ou menos est ressoras e para quais pessoas elas assim  se 
apresentam, bem como quais est ratégias os t rabalhadores adotam para enfrentá-
las. Verificar que t ipos de est ratégia de enfrentamento são ut ilizados por um 
grupo de bombeiros foi o objet ivo deste t rabalho. Em um subgrupo do Corpo de 
Bombeiros de uma cidade do interior paulista, foram aplicados a 60 bombeiros o 
I nventário de Est ratégias de Coping, a Escala de Eventos Vitais e a Escala de 
Reajustamento Social, além do quest ionário sociodemográfico e os 
encaminhamentos ét icos habituais. A análise de dados most rou a freqüência e 
t ipo de respostas de coping e a correlação com alguns fatores como tempo de 
serviço (como m ilitar e como bombeiro) , idade, além de evidenciar quais out ros 
eventos vitais ocorreram no últ imo ano para isentar o t rabalho como a maior 
fonte est ressora. A part ir  de levantamentos como este, possibilita-se intervir mais 
adequadamente nas relações que o t rabalhador estabelece e a que está 
submet ido, proporcionando-se uma at ividade promotora de bem-estar físico e 
psicológico. 

 3$/$95$6�&+$9(�  profissões de r isco, est ratégias de enfrentamento 
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I lm a Goulart  De Souza Brit to (Universidade Católica de Goiás) , Myriam  Christ ina Alves 
Rodrigues (Universidade Católica de Goiás/  UnB) , Deisy Cléia Oliveira Dos Santos 
(Universidade Católica de Goiás) , Elaine Miranda (Universidade Católica de Goiás)  
 5 �$������� ����

As hipóteses encont radas na literatura t radicional para explicar a 
esquizofrenia apontam para possíveis fatores orgânicos que afetariam a mente, 
produzindo as perturbações comportamentais, interpretadas como sintomas de 
um processo mental subjacente. As explicações oferecidas a família são a de que 
a pessoa sofre uma ' 'doença mental grave'' que a incapacita levar uma vida 
normal. As explicações internas para os comportamentos problemas são 
incompat íveis com a ciência do comportamento. Assim , torna-se necessário que 
os analista do comportamento estendam seus métodos para o estudo de 
problemas que atualmente residem no domínio psiquiát r ico, como a 
esquizofrenia.A presente Mesa Redonda apresenta a esquizofrenia como um 
problema comportamental invest igado em estudos realizados cujos part icipantes 
diagnost icados como esquizofrênicos crônicos por mais de duas décadas. Vários 
classes de comportamentos problemas, por exemplo, falas delirantes e falas 
alucinatórias foram definidas como falas psicót icas e estudadas at ravés da 
manipulação das variáveis de reforçamentos, em delineamentos de reversão do 
formato ABAB seguido por Follow-up. Princípios como reforçamento posit ivo, sinal 
de aprovação e ext inção foram ut ilizados.Desse modo, procedimentos 
relat ivamente simples produziram resultados bem sucedidos. Os pesquisadores 
t iveram êxitos na modificação de vários t ipos de comportamentos problemas, sem 
recorrer a const rutos hipotét icos.Torna-se, então, urgente estudar o papel do 
comportamento verbal na const rução da esquizofrenia, uma vez que relatos 
verbais bizarros são descrit ivos de esquizofrenia, j ust ificando o diagnóst icoe até 
mesmo, o internamento da pessoa.Todavia, tornar o comportamento complexo e 
deficitár io irrelevante envolve mudanças est ruturais:  alterações dos ambientes 
físicos, mudanças na est imulação ambiental, melhoria das at ividades diárias, 
opções de escolha, dent re out ras. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Terapia Comportamental. Reforço e ext inção. Esquizofrenia 
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Maria Crist ina Triguero Veloz Teixeira (UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE) , Cibele 
Freire Santoro (UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE) , Fabio Leyser Gonçalves 
(UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE)  
 5 �$������� ����

No período de 1992 até 2003 aconteceram no Brasil várias discussões sobre 
a definição de diret r izes curr iculares para os cursos de graduação em Psicologia. 
Esses encont ros e reuniões foram coordenados por ent idades como os conselhos 
regionais e federal de Psicologia, com issões especiais at reladas ao MEC e, 
congressos de psicologia. Alguns dos alvos das propostas cont idas nas novas 
diret r izes curr iculares foram:  os princípios gerais da est ruturação dos cursos, o 
núcleo comum da formação, a formação do bacharel em psicologia e, a formação 
do professor em psicologia, ent re out ros. Para cumprir com o propósito da mesa 
redonda neste encont ro pretendemos discut ir  como foi est ruturado o ensino da 
terapia comportamental na Graduação na Faculdade de Psicologia da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. A formação do aluno voltada 
especificamente para o atendimento clínico em terapia comportamental ainda 
está pouco representada em disciplinas do curso já que após as disciplinas sobre 
princípios básicos de aprendizagem, visão de homem e postura metodológica em 
análise do comportamento no 2º , 3º  e 4º  semest res, o curso provê no 6º  
semest re uma disciplina de caráter teórico- inst rumental denominada Teorias e 
Técnicas Psicoterápicas que é de orientação comportamental e orientação 
cognit iva. No 9º  e 10º  semest res os alunos optam por estágios em terapia 
comportamental. O primeiro momento do debate é analisar os conteúdos 
curr iculares do curso acima com base no processo de formação básica em teoria 
comportamental desde a int rodução da mesma no núcleo comum ( fundamentos 
epistemológicos e históricos da teoria comportamental) , passando pela formação 
em um eixo est ruturante que art icula conceitos com procedimentos de avaliação e 
intervenção comportamental. O segundo momento do debate pretende abordar a 
seleção de conceitos da prát ica da psicoterapia dent ro da diversidade das 
propostas atuais de intervenção e discut ir  a viabilidade da terapia 
comportamental, da psicoterapia cognit iva e da psicoterapia cognit ivo-
comportamental. Nos últ imos semest res de formação (9º  e 10º )  o curso oferece a 
opção de estágio supervisionado em psicoterapia cognit ivo-comportamental, tema 
a ser descrito e discut ido no 3º  momento da mesa. A descrição incluirá aspectos 
históricos, conquistas surpreendentes, dificuldades, análises e soluções. Um relato 
de caso de atendimento encerrará o debate da mesa. 

 3$/$95$6�&+$9(�  ensino;  terapia comportamental, análise do comportamento 
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Maria De Jesus Dut ra Dos Reis (Universidade Federal de São Carlos) , Silvana Nucci ( IAC -  
Cam pinas)  
 5 �$������� ����

A ansiedade frente a diversas situações sociais const itui uma manifestação 
relat ivamente normal e até mesmo adaptat iva, uma vez que perm ite aos 
indivíduos responderam as cont ingências em vigor em uma determ inada relação 
social, podendo avaliar possíveis conseqüências para o seu comportamento e 
quais as condições que teriam mais chances de serem reforçadas. Ent retanto, 
algumas vezes esta ansiedade pode apresentar-se de forma intensa e 
inadequada, dificultando, ou até mesmo impossibilitando, relações sociais 
sat isfatórias:  estes casos têm sido definido pela literatura como fobia social. De 
acordo com o DSM I V os indivíduos com fobia social apresentam um medo 
excessivo de comportar-se de forma humilhante ou embaraçosa, de forma a 
produzir algum t ipo de punição social. Algumas das situações descritas como as 
mais tem idas são falar em público, comer e beber em frente aos out ros, ent rar 
em uma sala repleta de pessoas, ent re out ras. Até a publicação do DSM- I I I -R a 
t im idez era apresentada como um sintoma ou um grau mais leve de fobia social. 
A t im idez seria entendida como uma fobia social menos grave, na qual o indivíduo 
ainda consegue responder mais prontamente em algumas situações. Alguns 
autores têm defendido que a t im idez seria uma precursora da fobia social ou um 
de seus sintomas. Alguns dados da literatura, ent retanto, têm most rado que 
existem algumas diferenças que parecem indicar cont role funcional diferenciado 
para os dois fenômenos. A incidência da t im idez na população é dist inta daquela 
encont rada na fobia social. Além disto, a primeira ocorrência da t im idez parece 
ocorrer mais cedo na vida do indivíduo, enquanto a fobia social comumente 
apresenta sua primeira ocorrência na adolescência ou início da vida adulta. O 
mais notável é que pesquisas têm demonst rado que existem respostas 
medicamentosas diferenciadas para cada uma destas patologias. O t rabalho tem 
como objet ivo apresentar um possível modelo de análise funcional que poderia 
explicar as diferenças obt idas nestes quadros. Cont ingências de cont role 
aversivas dist intas poderiam estar em vigor na et iologia do problema. Serão 
apresentadas possíveis condições antecedentes, de respostas e de conseqüências 
que parecem estar predominantemente em vigor em cada uma das patologias. 
Estas dist inções serão exemplificadas part indo de alguns casos clínicos. Espera-se 
salientar algumas direções de invest igações que poderiam ser úteis para o 
esclarecimento do fenômeno. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Palavras-chave:  Transtorno de Ansiedade, Fobia Social, Tim idez, 
Analise Funcional. 
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Renata Lem e (Puc-SP)  
 5 �$������� ����

Skinner afirma que o tato é um operante verbal sob cont role de aspectos do 
ambiente (um objeto, um acontecimento ou uma propriedade deles) , que incluem 
o comportamento do próprio falante, como quando descreve sua ação, presente, 
passada ou futura. Esse operante informa o ouvinte sobre algo a que, muitas 
vezes, ele não tem acesso de out ra forma, estando presente em diferentes 
situações em que o relato verbal é usado como fonte de informações. Diversos 
fatores podem interferir  no tato, distorcendo a relação ent re o relato verbal e o 
fato relatado. A área de correspondência verbal enfoca essa relação ent re o 
comportamento verbal e o não verbal, ou seja, ent re o que um indivíduo diz que 
faz, fez ou fará e a sua prát ica real. Este estudo pretendeu cont r ibuir para uma 
melhor compreensão das variáveis interferentes na correspondência verbal-não 
verbal em uma situação natural do ambiente escolar, analisando as situações em 
que tal correspondência ocorreu ou não. Foram sujeitos do estudo dois 
professores que lecionavam para uma 5ª séries do Ensino Fundamental. Os dados 
foram coletados por meio da gravação das aulas, que em seguida foram 
t ranscritas. Observaram-se 4 aulas para um sujeito e cinco para out ro. Com base 
na t ranscrição montaram-se quest ionários que apresentavam cerca de dez 
situações observadas em sala de aula, cada uma delas seguida de uma pergunta 
sobre o que o professor faria (comportamento futuro)  ou sobre o que fez 
(comportamento passado)  naquela situação. Os dados apontam que os sujeitos 
em it iram, com maior freqüência, relatos correspondentes à situação observada, 
principalmente para as questões referentes a um comportamento passado. O 
estudo perm it iu a indicação de possíveis variáveis que influenciam a 
correspondência ent re os comportamentos verbal e não verbal de professores em 
ambiente natural. 

 3$/$95$6�&+$9(�  relato verbal, correspondência verbal-não verbal, relação fazer-
dizer 
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Maria Salom é Rocha (UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE) , João Carlos Muniz Mart inelli 
(UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE) , Marco Antonio Am aral Chequer (UNIVERSIDADE VALE 
DO RIO DOCE) , Maria Auxiliadora Dam ázio (UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE)  
 5 �$������� ����

A presente mesa redonda tem por objet ivo contextualizar a noção de prát ica 
cultural no âmbito da pesquisa e da formação em análise de comportamento, 
tendo como foco a proposta do Núcleo de Estudos em Análise de Comportamento 
e Prát ica Cultural. A apresentação consiste em descrever at ividades de formação 
e pesquisa tendo a cidade como ambiente de invest igação e problemat ização da 
análise de comportamento. A interface das áreas de conhecimento também é 
discut ida. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Ensino, formação profissional e prát ica cultural. 
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Maria Teresa Araújo Silva (USP) , Maurício Tauil Mart ins ( ITCR -  Cam pinas)  
 5 �$������� ����

Ao analisar eventos neurais como comportamento, podem ser reveladas 
relações funcionais ent re eles próprios e eventos abertos. A integração ent re 
neurociência e análise experimental do comportamento está começando a 
produzir demonst rações empíricas da part icipação de eventos neurais na 
cont ingência de t rês termos que relaciona est ímulos discrim inat ivos, respostas e 
conseqüências. Esta apresentação destacará instâncias exemplares na evolução 
desse problema. Sabe-se há muito que a est imulação elét r ica de certas áreas 
cerebrais por ter função reforçadora. Os ext raordinários avanços tecnológicos em 
anos recentes most ram agora que a própria at ividade neural pode ser selecionada 
por suas conseqüências. Por exemplo, a at ividade de neurônios isolados in vit ro 
recebendo dopamina como reforçador pode ser considerada um análogo celular 
de condicionamento operante. A at ividade in vivo de populações de neurônios de 
ratos e macacos pode ser coletada em tempo real e então ser usada para acionar 
braços mecânicos ou seguir um alvo em função de uma consequência. A 
est imulação neural funciona como est ímulo discrim inat ivo para respostas 
operantes que, por sua vez, são mant idas por consequências neurais. Juntamente 
com invest igações das bases moleculares do condicionamento clássico, esses 
estudos sugerem um novo horizonte para a invest igação de interações 
comportamento-ambiente dent ro do organismo. Mais ainda most ram que, como 
elemento na cont ingência de t rês termos, a at ividade neural segue as mesmas 
leis que governam out ros eventos. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
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José Gonçalves Medeiros (Universidade Federal de Santa Catarina) , Elsa Pullin (Universidade 
Estadual de Londrina) , Verônica Bender Haydu (Universidade Estadual de Londrina) , Juliana 
Barboza Cartano De Paula (Universidade Estadual de Londrina) , Lilian Margarete Machado 
(Universidade Estadual de Londrina)  
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A proposta deste simpósio é most rar a pert inência de um cont inuum ent re 
os dados obt idos em situação rest r ita de laboratório e aqueles obt idos em 
situação de ensino, também um laboratório, diferente do primeiro em termos do 
número de variáveis a serem cont roladas e demonst radas.Três estudos estão 
descritos. O primeiro, de natureza básica, demonst rou que quanto maior o 
número de est ímulos relacionados em classes equivalentes, maior a estabilidade 
dessas classes ao longo do tempo. Vinte e quat ro estudantes universitár ios foram 
submet idos a discrim inações condicionais com est ímulos não- fam iliares. Concluiu-
se que a formação de classes equivalentes não é afetada pelo tamanho das 
classes t reinadas, mas que há um efeito na manutenção das mesmas, pois um 
menor número de part icipantes dos grupos com menor número de est ímulos por 
classes (Grupos 1 e 2)  apresentaram manutenção das classes (Fase 2) . A 
manutenção das classes equivalentes most rou estar relacionada com o tamanho 
das mesmas quando se considera o desempenho individual diante de cada 
relação, mas não quando se considera o desempenho médio nos testes.O 
segundo estudo, de natureza básica, realizado em situação aplicada, most ra as 
possibilidades de ensinar os comportamentos de ler e escrever independentes do 
comportamento de conceituar números e a emergência de novas classes do 
comportamento de ler j untos números e palavras que foram ensinados 
separadamente. Os dados most ram que todos os part icipantes, exceto um (P10)  
aprenderam a ler e escrever as palavras ensinadas e conceituar números. Nas 
etapas de testes, estabeleceram, também, as equivalências BC/ CB. Na fase final 
do experimento, em situação de teste, leram as novas expressões, agora 
compostas por palavras e números. Os dados são discut idos em termos de serem 
as classes de respostas de ler e escrever palavras e conceituar números como 
classes equivalentes.O terceiro estudo, de natureza básica, realizado em situação 
aplicada, most ra um plano de ensino derivado dos estudos experimentais sobre 
formação de classes equivalentes realizado numa sala de aula com 18 alunos da 
pré-escola (5 a 6 anos)  de uma inst ituição pública. Os resultados indicam que a 
tecnologia da equivalência de est ímulos foi eficaz para o ensino de leitura de 
palavras em situação colet iva e que há relação ent re o comportamento de 
const ruir palavras e a leitura generalizada, provavelmente porque ambos 
dependem da discrim inação de unidades menores estabelecida pelo aumento do 
repertório de leitura e pela inclusão de palavras de ensino que iniciam com as 
mesmas sílabas. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Noção de "cont inuum";  Laboratório versus sala de aula;  ensino 
colet ivo. 
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Gabriel Tarragô, Anna Paula Badellino ( ITCR -  Cam pinas)  
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Alice Maria De Carvalho Delit t i (Pont ificia Universidade Católica PUC/ SP) , Roberto Banaco 
(Pont ificia Universidade Católica PUC/ SP) , Cássia Thom az (UNINOVE) , Regina Christ ina 
Wielenska (Pont ificia Universidade Católica PUC/ SP)  
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SERÁ ANALI SADA A TERAPI A COMPORTAMENTAL APLI CADA A SI TUAÇÃO 
CLÍ NI CA E SUA RELAÇÕES COM SI TUAÇÕES DE ESTRESSE SOB DI FERENTES 
PONTOS DE VI STA. PRI MEI RO SERÁ ABORDADO O ESTRESSE E QUALI DADE DE 
VI DA:  COMO OS DADOS EXPERI MENTAI S PODEM CONTRI BUI R PARA A PRÁTI CA 
DO TERAPEUTA COMPORTAMENTAL. EM SEGUI DA REFLETI R-  SE-Á SOBRE O 
ESTRESSE DO TERAPEUTA E AS ESTRATÉGI AS QUE O MESMO UTI LI ZA PARA 
ATENUÁ-LAS. FI NALMENTE SERÃO DI SCUTI DOS O ESTRESSE DO CLI ENTE E A 
PRÓPRI A TERAPI A COMO SI TUAÇÃO ENFRENTAMENTO DO ESTRESSE. 
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Hilton Ferreira Japyassú ( Inst ituto Butantã) , Marcus Bentes De Carvalho Neto (UFPA) , Aline 
Beckm ann Menezes (UFPA) , Mir iam  Garcia Mijares (USP) , Em m anuel Zagury Tourinho (UFPA)  
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O debate ent re determ inantes " inatos" e "aprendidos" do comportamento 
vem contemporaneamente sendo anunciado como superado diante de posições 
interacionistas tanto de biólogos quanto de psicólogos. Ent retanto, há aspectos 
históricos, conceituais e metodológicos que ainda parecem exigir um t ratamento 
adequado. O primeiro t rabalho examina como os termos " inato" e "aprendido" na 
verdade mascaram a complexidade de elementos diferentes que vem sendo 
confrontados. Os autores sugerem que a dicotom ia t radicional comporta ao 
menos t rês diferentes díades:  "Genes" X "Ambiente";  "Filogênese" X 
"Ontogênese";  "Comportamento I nato" X "Comportamento Aprendido" (esta 
últ ima com também t rês sent idos diferentes:  "Endógeno/ Exógeno", "Pré-
Natal/ Pós-Natal"  e "Hermét ico/ Aberto") . A dicotom ia seria adequada ou não 
dependendo dos elementos que estariam sendo confrontados. No segundo 
t rabalho é apresentada uma análise metodológica das pesquisas empíricas que 
buscam ident ificar os determ inantes inat istas e ambientalistas do 
comportamento. Os autores ident ificaram oito principais procedimentos:  
experimento de privação;  hibridização;  cruzamento selet ivo;  estudos de gêmeos;  
estudos de adotados;  influência hormonal, comparação de mutantes e 
manipulação genét ica. Foram localizados problemas tanto na term inologia quanto 
nos procedimentos específicos usados. A conclusão dos autores é que por mais 
que no âmbito teórico a questão da dicotom ia encont re um confortável consenso 
de que o problema já foi superado, pode-se observar, em cont raste, que são 
poucas as metodologias de invest igação que possibilitam estudar os 
determ inantes do comportamento a part ir  de uma perspect iva interacionista, ou 
seja, empir icamente, os elementos " inato" e "aprendido" ainda são estudados 
predominantemente como mecanismos independentes. Em um terceiro e últ imo 
t rabalho os autores avaliam, a part ir  de uma perspect iva evolut iva e 
adaptacionista, se haveria ou não a possibilidade de se ident ificar " leis gerais da 
aprendizagem" que independessem do aparato biológico part icular de cada 
espécie. Adicionalmente, discutem como as áreas de cladíst ica, análise do 
comportamento e neurociências, podem ajudar na compreensão da evolução dos 
mecanismos básicos da aprendizagem e como certos pressupostos 
t radicionalmente aceitos, como o de que comportamentos inatos são mais ant igos 
que comportamentos plást icos, podem ser contestados quando os dados dessas 
áreas são interpretados em termos evolut ivos. 

 3$/$95$6�&+$9(�  I nato/ Aprendido, I nteracionismo, Aprendizagem. 
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José Antônio Dam ásio Abib (UFSCAR) , Lígia Valladares Oda Kurokawa ( IAAC -  Cam pinas /  
PUC-SP)  
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O que se pretende, aqui, com esse tema, o sujeito na psicologia, é fazer um 
cont raponto com certas acepções de sujeito na filosofia e demarcar a noção de 
sujeito psicológico na sua diferenciação e integração com out ros sujeitos -  por 
exemplo, os sujeitos cognit ivo, reflexivo e ét ico. A crít ica pós-moderna ao 
conceito de sujeito é dir igida a acepções filosóficas e, freqüentemente, at inge a 
psicologia, como se todo esse saber fosse solidário com tais acepções. Uma 
sondagem prelim inar de algumas versões da psicologia moderna most ra que há aí 
uma crít ica à filosofia do sujeito que é até bastante sim ilar à crít ica pós-moderna, 
o que deixa a psicologia moderna na posição paradoxal de aparentemente ser 
uma psicologia pós-moderna precoce. A psicologia moderna que tem início com 
Wilhelm  Wundt  começa exatamente com uma crít ica à filosofia substancialista do 
sujeito. Sem a noção de sujeito, porém, o projeto de Wundt  desaba, pois afirma 
que a psicologia estuda a experiência da perspect iva do sujeito. Trata-se, 
contudo, de uma psicologia que vê o sujeito como processo volit ivo. William  
James faz uma crít ica devastadora à filosofia do sujeito, que at inge o 
substancialismo, o t ranscendentalismo, e até mesmo o associacionismo -  uma 
filosofia que já via o sujeito como ficção filosófica. Como Wundt , James elabora 
uma psicologia do sujeito, e também o vê como processo, como consciência. 
George Herbert  Mead elaborou uma psicologia social do sujeito que o vê como 
consciência social formada na ação comunicat iva humana. Segundo Mead, o 
sujeito psicológico desenvolve-se no diálogo envolvendo essa ação e a vontade (o 
impulso) , culm inando no sujeito cognit ivo, reflexivo, e ét ico. Mead não reduz o 
sujeito psicológico à afet ividade, ou ao impulso, pois ele é essa totalidade de 
sujeitos, que podem ser diferenciados, mas não separados. Ao examinar as 
relações ent re cont ingências -  de sobrevivência, reforçadoras, e culturais -  e 
sent imentos, Burrhus Frederic Skinner resgatou a t radição grega de reflexão 
sobre o amor e forneceu orientações significat ivas para a elaboração de uma 
teoria psicológica do sujeito que most ra como o sujeito ét ico -  o sujeito que se 
orienta pelas cont ingências culturais e afet ividade de ágape -  pode se desenvolver 
com base no sujeito que se orienta pelas cont ingências de sobrevivência e 
afet ividade de Eros e pelas cont ingências reforçadoras e afet ividade de philia. A 
teoria psicológica do sujeito pode cont r ibuir significat ivamente para as 
importantes acepções pós-modernas referentes ao sujeito. 

 3$/$95$6�&+$9(�  :  filosofias do sujeito;  psicologias do sujeito;  sujeito pós-moderno 
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Maria Carolina L. Bento De Rezende ( IAAC -  Cam pinas) , Pat rícia Piazzon Queiroz ( IAAC -  
Cam pinas)  
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O presente t rabalho é baseado na Terapia por Cont ingências de 
Reforçamento desenvolvido por Guilhardi (2004)  que propõe a análise das 
cont ingências passadas e presentes que instalaram e mantém os padrões de 
comportamentos e os sent imentos atuais. Esse estudo tem como objet ivo 
descrever as cont ingências de reforçamento matr iciais (Guilhardi, 2005)  que 
instalaram um padrão comportamental de "não ficar sem homens" e sent imentos 
constantes "precisar se sent ir  amada". A cliente, R, 38 anos, separada há 2 anos, 
t inha um casal de filhos, de 14 e 11 anos, que moravam com ela. A queixa inicial 
apresentada:  "Eu acho que eu tenho algum problema, não consigo ficar sem 
homens na m inha vida, preciso sent ir  que eu tenho alguém que goste de m im, 
que sou importante para ele. Quando eu estou com alguém, quero que me 
toquem o tempo todo. Preciso saber se não estão me t raindo, por isso estou 
sempre ligando, querendo saber onde estão". A terapeuta, invest igando as 
cont ingências em operação, analisou:  a. a cliente t inha um padrão 
comportamental de fuga-esquiva:  a. em it ia comportamentos de agradar o out ro 
em alta freqüência e seus comportamentos evitavam a perda de atenção, carinho, 
etc. ( reforçadores posit ivos sociais b. quando seu comportamento não era eficaz 
apresentava maior variabilidade removendo o est ímulo aversivo de "perder 
atenção";  c. como o padrão era mant ido por reforçamento negat ivo, ela não 
testava se as cont ingências t inham sido alteradas;  d. novas cont ingências, 
reforçadoras posit ivas, não cont rolavam seu repertório;  e. seu repertório 
comportamental também ocorr ia com filhos e out ras pessoas do seu convívio. A 
terapeuta a part ir  do relato da cliente pôde ident ificar as cont ingências de 
reforçamento matr iciais que predominaram durante o desenvolvimento 
comportamental da cliente. Tais cont ingências caracterizaram-se por:  a. a mãe 
em it ia, em alta freqüência, comportamentos que produziam reforçadores 
posit ivos sociais e materiais para si mesma;  b. os comportamentos e sent imentos 
da cliente não t inham função reforçadora para a mãe;  c. a mãe verbalizava, em 
alta freqüência, que a existência da cliente e seus comportamentos produziam os 
eventos aversivos da sua vida -  a cliente se engajava em comportamento de 
fuga-esquiva (agradar a mãe) , em it idos em alta freqüência e variabilidade 
removendo apenas temporariamente o evento aversivo. A análise de tais 
cont ingências possibilitou a terapeuta a discrim inar a intensa privação vivida pela 
cliente e a força do padrão instalado. O procedimento adotado vem sendo levá- la 
a discrim inar as cont ingências de reforçamento matr iciais que desenvolveram seu 
padrão de comportamentos e sent imentos e os seus mantenedores atuais e ainda 
descrever seus padrões de fuga-esquiva. Também, gradualmente tentar levá- la a 
se comportar diferentemente produzindo novas conseqüências. Tal procedimento 
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segue lentamente já que as cont ingências de reforçamento matr iciais foram muito 
intensas e comportamentos de fuga-esquiva estão amplamente instalados. 
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Fernanda Trassi Raposo ( IAAC -  Cam pinas) , Pat rícia Piazzon Queiroz ( IAAC -  Cam pinas) , Maria 
Carolina L. Bento De Rezende 
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O presente estudo de caso discute o atendimento de um cliente de 19 anos, 
adotado por um casal desde dois anos de idade e mora com eles até hoje. 
Trabalha em uma oficina de cam inhões. A queixa inicial foi "Sempre fui diferente 
das pessoas, sou muito fechado, não gosto de pessoas e sinto prazer com coisas 
diferentes, gosto de me cortar e de me queimar com vela". Baseada no modelo 
da Terapia por Cont ingências de Reforçamento (Guilhardi, 2004) , a terapeuta 
passou a invest igar as possíveis cont ingências de reforçamento matr icias 
(Guilhardi, 2005)  que operaram na vida do cliente. Na interação com o cliente, 
ele relatou que não "gostava das pessoas" e sempre evitava contatos e interações 
sociais. Não gostava do emprego, mas não se sent ia capaz de conseguir out ro. 
Também relatou comportamentos auto lesivos de cortar-se ou queimar-se com 
uma vela. Tais comportamentos eram em it idos no seu próprio quarto e ele os 
descrevia como prazerosos. Ele verbalizou:  "Sou um Zé Ninguém, se eu nunca 
gostei de m im, como alguém gostará de m im";  "Eu queria ser mais legal, 
conseguir sair, conversar" ;  "Sempre reprovo na auto-escola, fico nervoso, 
est ressado, t remendo e no serviço eu também me sinto assim";  "Acho que m inha 
mãe pensou que eu era um animal, porque ela me deu? E hoje eu me sinto um 
animal" . A ident ificação das cont ingências atuais na vida do cliente most rou que:  
a. os contatos sociais t inham função aversiva para o cliente, levando-o a se 
esquivar de interações;  b. o repertório social era rest r ito porque o cliente em it ia 
poucos comportamentos de tal classe;  c. os sent imentos, associados a falta de 
repertório nas situações sociais, eram aversivos;  d. não desenvolveu sent imentos 
de autoconfiança (produto de história de cont ingências na qual o comportamento 
produz reforçadores posit ivos ou esquivar-se de negat ivos e. não desenvolveu 
sent imentos de auto-est ima (produto de história de cont ingências de reforçadores 
posit ivos sociais liberados independente da em issão de comportamentos f. os 
comportamentos auto lesivos eram mant idos por conseqüências sociais. O cliente 
equivocadamente nomeia o estado corporal associado a esses comportamentos 
como prazer. O que mais, provavelmente, estava ocorrendo era uma seqüência 
de elos comportamentais que incluía o comportamento de se queimar que 
produzia uma sensação corporal dolorosa, seguida do comportamento de ret irar o 
objeto quente, que produzia uma sensação de alívio. Pela descrição do cliente 
prevalecia a função alívio, pois o comportamento estava se mantendo 
( reforçamento negat ivo) . Out ra possibilidade de análise, uma vez que a redução 
da dor não é imediata, aponta para a função das conseqüências sociais 
generalizadas, com função reforçadora posit iva, que o cliente obtém com o 
comportamento auto lesivo ou com o relato do comportamento. Há 3 classes de 
operantes envolvidas:  queimar-se, com as conseqüências naturais e sociais que o 
comportamento produz;  interromper o comportamento de queimar-se, com as 
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conseqüências naturais e sociais que o comportamento produz;  relatar os 
comportamentos anteriores, com as conseqüências reforçadoras posit ivas 
generalizadas sociais produzidas pelo comportamento verbal. Todo o 
encadeamento está, provavelmente, sendo mant ido pela conseqüência social 
final. Diante de tal padrão de comportamento e de sent imentos a terapeuta 
invest igou a história de cont ingências:  a. o cliente foi rejeitado pela mãe 
biológica, que usava roupas para esconder a gravidez até 8 meses, dizia não 
querer a cr iança e o abandonou na casa dos pais;  b. os avós não cuidavam da 
criança, deixavam-na suja e com bolhas pelo corpo;  c. quando a mãe adot iva o 
encont rou nessa situação, ele já estava com dois anos, o socorreu e o adotou;  d. 
a cr iança na nova família sempre apresentou comportamentos de brincar sozinho, 
isolar-se de contatos sociais e evitar as pessoas. O relato da mãe sobre a história 
de vida do cliente levou a terapeuta a hipotet isar as seguintes cont ingências de 
reforçamento matr iciais:  a. o cliente não foi exposto a contato físico (som, toque, 
cheiro, etc.)  associados a reforçadores posit ivos primários (com ida)  e sociais 
(carinho b. foi exposto a comportamentos de falta de cuidados, que produziram 
lesões físicas (ex. bolhas no corpo c. quando adotado, est ímulos como toque, 
som, cuidados, afeto, não t inham adquir ido função reforçadora posit iva;  d. seres 
humanos estavam, provavelmente, pareados com abandono (ausência de 
conseqüências reforçadoras posit ivas sociais e primárias)  e cont ingências 
aversivas (estados de privação, dor, etc.) . Diante do déficit  social do cliente e das 
possíveis cont ingências de reforçamento matr iciais, a terapeuta vem tentando 
estabelecer-se como uma possível agência social reforçadora, o que tem função 
reforçadora posit iva para ele, dando lhe atenção se interessando pelos relatos 
(exceto os de auto lesão)  etc.. Além disso, tem invest igado eventos com função 
reforçadora posit iva para ele a fim  de programar a modelagem de padrões 
comportamentais, out ros que não auto lesivos, que podem produzir reforçadores 
posit ivos. O cliente tem em it ido mais respostas verbais ( fala mais)  e não verbais 
(sorr ir , olhar para terapeuta etc.)  na sessão. O caso cont inua em atendimento e 
pretende-se desenvolver um repertório social mant ido por cont ingências 
reforçadoras posit ivas. As alterações comportamentais do cliente na sessão 
determ inarão as próximas etapas do procedimento.  

 3$/$95$6�&+$9(�  Repertório social, auto lesão e Terapia por Cont ingências. 
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Maria Am ália Moraes Pereira ( IAAC -  Cam pinas) , Pat rícia Piazzon Queiroz ( IAAC -  Cam pinas) , 
Marisa I sabel Dos Santos De Brito ( IAAC) , Maria Carolina L. Bento De Rezende 
 5 ´$µ�·�³�² ����

O presente t rabalho tem como objet ivo apresentar um estudo de caso clínico 
embasado no modelo de Terapia por Cont ingências de Reforçamento (Guilhardi, 
2004) . Este modelo propõe uma ident ificação das cont ingências presentes, as 
quais o cliente está exposto e das cont ingências de reforçamento matr iciais 
(Guilhardi, 2005)  que operaram em sua vida e desenvolveram o padrão 
comportamental atual. O terapeuta além de ident ificar quais as variáveis 
produtoras e mantenedoras do repertório da cliente, intervem sobre elas, a fim  de 
alterar tais padrões. O cliente t inha 39 anos, solteiro, aposentado por invalidez há 
anos. Morava com a mãe, uma irmã e um irmão que apresentava problemas 
psiquiát r icos. Sua queixa inicial foi:  "Há um bom tempo eu vou a um 
neurologista, eu tenho convulsão e ult imamente a convulsão é muito 
generalizada. É tão forte que às vezes eu acabava me machucando, quebrando as 
coisas, chutando a porta e a hora que eu volto, que eu vou ver que o corpo está 
todo machucado, esfolado"..."Quanto mais nervoso eu ficava, quanto mais uma 
coisa me irr itava, parecia que desencadeava crise em m im". O cliente foi 
encaminhado pelo psiquiat ra e neurologista à terapia já que nenhuma alteração 
foi encont rada nos exames e nenhuma medicação era eficaz. A terapeuta at ravés 
de perguntas chegou a formular quais eram as cont ingências em operação na 
vida do cliente. I dent ificou que a volta do irmão para morar com a família alterou 
as relações existentes e, neste contexto, aumentaram a freqüência e intensidade 
das crises do cliente. A terapeuta sistemat izou as cont ingências que passaram a 
operar na casa a part ir  da vinda do irmão:  a. a mãe do cliente em it ia muitos 
comportamentos de cuidados com o irmão;  b. ela não em it ia comportamentos da 
mesma classe com o cliente;  c. o cliente em it ia comportamentos de cuidar da 
casa, no entanto, tais comportamentos não produziam conseqüências 
reforçadoras sociais como atenção e reconhecimento da mãe, nem da irmã 
(procedimento de ext inção d. o cliente em it ia comportamentos de dar regras para 
o irmão ( já que ele t inha problemas psiquiát r icos) , mas tais comportamentos não 
produziam conseqüências reforçadoras posit ivas ( "obediência" do irmão)  e, ainda, 
produziam eventos aversivos advindos da mãe e do irmão ( "calma, tenha 
paciência" e. tais cont ingências geravam privação de reforçadores posit ivos 
sociais (afeto) :  ele sent ia-se "pouco valorizado", "deixado de lado", "esquecido";  
f. porém, ao em it ir  a resposta "cr ise convulsiva", o cliente produzia reforçadores 
posit ivos sociais (afeto)  da mãe e irmã:  quanto maior a magnitude da crise e 
machucados, mais conseqüências de tal classe produziam. O cliente não t inha 
nenhum contato social fora da sua casa. Diante de tal padrão comportamental, a 
terapeuta sistemat izou as cont ingências de reforçamento matr iciais as quais o 
cliente foi exposto:  o pai do cliente bebia e brigava com a família chegando a 
agressões físicas. A mãe t inha crises "convulsivas" nessas situações o que pode 
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ter sido um modelo para o cliente. Diante das situações aversivas com o pai, o 
cliente tentou o suicídio aos 13 anos. O pai prometeu ao cliente que alteraria seus 
comportamentos. No entanto, as mudanças não duraram. A vida social da família 
sempre foi rest r ita. O cliente não teve modelos e nem desenvolveu um repertório 
social adequado. Usualmente, ficava com a mãe ajudando na casa. Quando 
começou a t rabalhar, ao enfrentar situações com função aversiva, o cliente t inha 
uma crise convulsiva. Tal padrão comportamental tornou-se freqüente e o cliente 
foi afastado por invalidez. A terapeuta at ravés de perguntas e descrições das 
situações procurou levar o cliente a:  a. discrim inar e descrever quais eram as 
cont ingências que desencadeavam as suas crises;  b. discrim inar e em it ir  tactos 
adequados de sent imentos de t r isteza, ser "pouco valorizado" etc.;  c. em it ir  
out ros padrões de comportamento que pudessem produzir reforçadores posit ivos 
sociais advindos da mãe;  d. discrim inar out ras funções (e não apenas "ela gostar 
mais dele")  para o comportamento da mãe de cuidar do irmão em it ido pela mãe 
( "se preocupa porque ele é muito doente";  "em você ela confia e conta com a 
ajuda") . A part ir  dos procedimentos, o cliente alterou suas verbalizações:  a. 
descrevia o que cont rolava o seu comportamento de ter uma "crise" e os 
possíveis reforçadores que manteriam a mudança comportamental:  "eu não quero 
mais conseguir as coisas at ravés da doença, ter que me machucar para que eles 
me entendam, eu quero que eles percebam que eu estou mudando e esforçando" 
e "Hoje eu vejo como eu me machuquei, fiquei tão preocupado com o exterior, 
com o que as pessoas pensavam que acabei me machucando muito por dent ro. É 
muito sofr imento";  b. expressava seus sent imentos pela mãe ( ressent imento, 
frust ração)  c. relatava os comportamentos que se em it idos por ela, ter iam função 
reforçadora posit iva para ele. O atendimento foi interrompido com o fim  do 
estágio. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
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Cint ia Guilhardi (USP) , Claudia Rom ano (USP) , Noreen Cam pbell De Aguirre ( ITCR -  Cam pinas)  
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Sheila Giardini Murta (Universidade católica de Goias) , Crist ina Lem es Barbosa Ferro 
(Universidade Católica de Goiás) , Luc Vandenberghe (Universidade Católica de Goiás) , 
Marilene De Araújo Mart ins (Universidade Católica de Goiás) , Suely Sales Guim arães 
(Universidade de Brasília)  
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Esta pesquisa teve como objet ivo comparar o padrão de at ividades e 
relações sociais, ocupacionais, fam iliares e afet ivas e est ratégias de 
enfrentamento à lesão medular ent re indivíduos paraplégicos com e sem dor 
crônica. Part iciparam 26 pessoas portadoras de paraplegia com et iologia 
t raumát ica, de ambos os sexos, idade ent re 19 e 42 anos, recrutadas em 
inst ituições de reabilitação e associações de pessoas com deficiência, dos quais 13 
t inham dor crônica. Os part icipantes com dor foram designados para compor o 
Grupo 1 (G1)  e os demais compuseram o Grupo 2 (G2) . Os dados foram colhidos 
at ravés de uma ent revista sem i-est ruturada, individual, com 100 questões, 
realizada em ambiente natural. O G1 apresentou indicat ivos de pior adaptação à 
lesão, quando comparado ao G2, com mais complicações de saúde, maior 
dependência funcional, menor engajamento em at ividades sociais e ocupacionais 
e relações fam iliares mais problemát icas. Os dois grupos relataram dificuldades 
semelhantes para manter e iniciar relações afet ivas, para t rabalhar e se divert ir . 
Essas dificuldades foram associadas principalmente aos lim ites impostos pelo 
ambiente físico e social. As principais est ratégias de enfrentamento apresentadas 
pelo G1 incluíam regulação emocional, isolamento, reflexão e busca de ajuda, 
enquanto no G2 predominava ação direta, conversa e dist ração. Respostas de 
assert ividade e auto-competência foram mais freqüentes no G2. Nos dois grupos 
predominaram relatos de engajamento em comportamentos de saúde e 
persistência diante de objet ivos não alcançados. Foram relatadas ainda melhoria 
em relações sociais, fam iliares e desenvolvimento de valores e at itudes 
adaptat ivas após a lesão. Estes resultados sugerem que o enfrentamento e 
adaptação à lesão estão relacionados a uma mult iplicidade de variáveis, desde 
variáveis pessoais a variáveis sociais. São abordadas necessidades de intervenção 
nos processos de prevenção, promoção e reabilitação em saúde, que devem 
supor atuação conjunta de diferentes segmentos profissionais e sociais. 
I mplicações para intervenção e pesquisa são apresentadas. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Dor Crônica 
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Mir iam  Marinot t i (EDUCARE e Consultório Part icular) , Jaíde Aparecida Gom es Regra (USP e 
Consultório Part icular) , Márcia Da Rocha Pit ta Ferraz (GARPE ( IPQ do HC da FMUSP)  e CLIN)  
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A expressão "Psicopedagogia Comportamental"  tem sido ut ilizada em 
referência à aplicação do conhecimento gerado pela Análise do Comportamento 
ao atendimento de crianças com dificuldades na aprendizagem escolar.O objet ivo 
da presente mesa é discut ir  a conveniência de se ut ilizar esta term inologia uma 
vez que a Análise do Comportamento assume que grande parte dos 
comportamentos humanos é aprendida e, portanto, não caberia destacar-se um 
t ipo de repertório -  no caso, aprendizagem acadêmica. Deste ponto de vista, 
bastaria falar em Terapia Comportamental.Por out ro lado, o t rabalho com crianças 
que apresentam baixo rendimento acadêmico exige daqueles que o executam 
conhecimentos específicos que não são necessários para se t rabalhar com out ro 
t ipo de queixas comportamentais, o que poderia ser argumento para a 
manutenção do termo.Esta questão será aqui abordada a part ir  da análise de 
t rabalhos prát icos, em situação clínica, onde se procurará ident ificar se a 
expressão "psicopedagogia comportamental"  é necessária, út il, apropriada, 
dispensável ou prejudicial.Serão apresentados t rês t rabalhos que ilust ram 
algumas variações encont radas no atendimento psicopedagógico, a depender das 
dificuldades apresentadas pelas crianças e das condições de atendimento 
( individual ou grupal) .Uma das apresentações analisará a aquisição de classes de 
comportamentos nomeadas como "concent rar-se", "atender isnt ruções" e 
"autonomia" e procedimentos que se propõem a mudar comportamentos de 
"recusa de fazer tarefas acadêmicas", "dispersão" e "dependência", como 
condições facilitadoras para a aprendizagem da leitura e da escrita.O caso a ser 
discut ido na apresentação relat iva ao t rabalho em grupo envolve queixas 
múlt iplas, tais como:  não permanecer sentado;  manter-se atento à tarefa por 
curtos intervalos de tempo;  recusa em realizar as tarefas;  agressões verbais e 
físicas aos colegas;  dificuldades de leitura e escrita etc.Finalmente, a terceira 
exposição procurará enfocar o desenvolvimento de habilidades específicas 
requeridas na aprendizagem da leitura e da escrita at ravés da análise de 
procedimentos consistentes com as diret r izes da análise do comportamento.A 
part ir , então, destas exposições, procurar-se-á fornecer elementos para a 
questão- tema da mesa. 

 3$/$95$6�&+$9(�  psicopedagogia comportamental;  leitura ;  escrita 
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Nilzabeth Leite Coelho, Em m anuel Zagury Tourinho 
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A temát ica da ansiedade tem sido discut ida na psicologia enfocando os mais 
diferentes aspectos, mas, uma definição consensual está longe de ser alcançada. 
A dificuldade se explica por diversas razões, dent re elas a ausência de uma 
referência precisa a relações comportamentais. Na literatura da Análise do 
Comportamento, também são encont radas divergências. Algumas explicações 
enfat izam o papel das cont ingências diretas como cont roladoras dos padrões de 
respostas ansiosas. Out ras definições abordam aspectos verbais como possíveis 
fontes adicionais de cont role de respostas de ansiedade. Nessas últ imas, as 
múlt iplas funções dos relatos auto-descrit ivos dos indivíduos e o condicionamento 
semânt ico têm sido considerados como prováveis explicações. Diante da 
diversidade de modelos interpretat ivos para o tema é que se torna importante um 
exame teórico-conceitual. No presente t rabalho, são examinados os usos do 
conceito de ansiedade na literatura da Análise do Comportamento. O estudo 
desses usos toma como referência categorias de regist ro que se referem ao que 
eles veiculam em termos de componentes operantes, respondentes, verbais e de 
perspect ivas de intervenção.Um exame desta natureza pode possibilitar a 
ident ificação dos t ipos de relações comportamentais que estão sendo sugeridas 
nos diferentes usos do conceito de ansiedade na Análise do Comportamento e a 
( in)  compat ibilidade dessas abordagens. 

 3$/$95$6�&+$9(�  ansiedade, condicionamento semânt ico, comportament  
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Mariangela Gent il Savoia (AMBAN -  CAISM -  FCMSCSP) , Maria Carolina L. Bento De Rezende 
( IAAC -  Cam pinas)  
 5 ´$µ�·�³�² ����

Ansiedade é uma experiência universal da espécie humana. É também um 
sintoma predominante de um grupo de t ranstornos, os t ranstornos ansiosos. Os 
principais sinais e sintomas da ansiedade patológica são compart ilhados pelos 
indivíduos normais e sujeitos ansiosos. Dent re esses t ranstornos temos o 
Transtorno de Est resse Pós Traumát ico (TEPT) , no qual indivíduos vivenciaram 
um evento t raumát ico que normalmente não ocorre na vida da maioria das 
pessoas. O impacto do evento est ressor geralmente causa respostas subjet ivas 
importantes como medo, horror, sensação de desamparo e impotência. Eventos 
t raumát icos causam uma realidade interna e externa que dest roem idéias e 
crenças sobre cont role, segurança e evitação da dor e do sofr imento.Saber o que 
determ ina o desenvolvimento de um t ranstorno psiquiát r ico pode auxiliar na 
atuação de intervenção e prevenção. O que levaria alguém a desenvolver TEPT 
difere de acordo com os autores. Falta de habilidade do indivíduo para modular a 
resposta ao est resse agudo e restabelecer a homeostase psicológica e biológica;  
nível de desenvolvimento dos países;  falta de cont role e a impossibilidade de 
prever as situações t raumát icas;  diferenciação ent re os lim ites de segurança;  
est ratégias de coping e a memória também é um fator que influencia o 
desenvolvimento do t ranstorno. O desenvolvimento dos sintomas de esquiva no 
TEPT é explicado pelo processo de condicionamento;  pela incont rolabilidade dos 
eventos t raumát icos e aspectos cognit ivos Existem cont rovérsias com relação se a 
exposição a experiências t raumát icas anteriores, pode resultar em indivíduos com 
mais habilidade de "coping" e maior elast icidade a eventos t raumát icos 
posteriores ou, ao cont rário, maior vulnerabilidade para desenvolver respostas de 
st ress a longo prazo.As propostas de intervenção prevent iva refletem as 
proposições teóricas acima relatadas com objet ivo de:  dim inuir o número de 
indivíduos com t ranstorno psiquiát r ico incapacitante;  informar sobre reações 
esperadas diante de eventos t raumát icos;  reduzir a ocorrência de TEPT e out ros 
t ranstornos relacionados. Essas est ratégias envolvem prevenção imediatamente 
após o t rauma e em seguida ao t rauma, alguns autores preconizam a intervenção 
anterior ao t rauma. Alguns procedimentos para vít imas secundárias são descritos. 
As est ratégias ut ilizadas são as mesmas para t ratamento do TEPT e os dados 
disponíveis da eficácia desse procedimento são incongruentes e cont roversos, 
havendo a necessidade de se avaliar out ras propostas de intervenção prevent iva. 
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Sérgio Cir ino (Faculdade de Educação/ UFMG) , Carlos Eduardo Costa (Faculdade de Educação /  
UFMG) , Roberto Banaco (Faculdade de Educação /  UFMG) , Raquel Moreira Aló (Faculdade de 
Educação /  UFMG) , Josele Abreu Rodrigues (Faculdade de Educação /  UFMG) , André Dias 
(Faculdade de Educação /  UFMG) , Paulo Soares (Faculdade de Educação /  UFMG) , Carlos 
Cançado (Faculdade de Educação /  UFMG)  
 5 ´$µ�·�³�² ����

Para compreender o comportamento importante que, concomitantemente ao 
exame das variáveis presentes, se invest igue as variáveis históricas que podem 
influenciar a conduta atual de determ inado organismo. Costa e Banaco 
submeteram universitár ios a um de t rês programas de reforço:  FR, DRL ou FI . As 
cont ingências de reforço foram programadas com o software ProgRef e a 
conseqüência para a resposta de pressionar um botão era pontos. Para alguns 
part icipantes os pontos eram t rocados por fotocópias, para out ros por dinheiro 
enquanto, para out ros, os pontos não eram t rocados por nada. 
Subseqüentemente, os part icipantes foram submet idos a um esquema de FI . O 
principais resultados indicam que:  a)  o comportamento dos part icipantes foi 
cont rolado tanto pela história de reforço quanto pelas cont ingências presentes e 
b)  a natureza do reforçador empregado pode favorecer o responder em taxa alta 
e constante sob FI . Num out ro estudo, Aló e Rodrigeus submeteram pombos a um 
esquema multFRDRL Os principais resultados indicam que quando o esquema 
múlt iplo não foi modificado, a taxa de respostas no componente FR foi mais 
sensível às manipulações no nível de saciação do que a taxa DRL. Quando o 
esquema foi alterado as taxas FR foram sensíveis apenas no maior nível de 
saciação (100% ) , enquanto as taxas DRL foram sensíveis em ambos níveis de 
saciação. Esses resultados most raram que, quando a história de reforçamento 
produziu taxas baixas, o cont role de est ímulos foi enfraquecido independente do 
nível de saciação. Cançado, Soares e Cir ino analisaram os resumos dos art igos 
publicados no JEAB (Journal of Experimental Analysis of Behavior)  e no JABA 
(Journal of Applied Behavior Analysis)  desde as suas primeiras edições, 
respect ivamente, em 1958 e 1968. Dent re os principais resultados, verificou-se 
que:  a)  há uma grande profusão de termos usados para se referir  a efeitos de 
cont ingências passadas sobre o responder atual;  b)  as referências diretas a estes 
efeitos são escassas ao longo das publicações;  c)  existem alguns "picos" de 
produção de estudos sobre história nos periódicos analisados;  e d)  tais "picos" no 
JABA seguem, sistemat icamente, os "picos" no JEAB, sugerindo uma interação 
pesquisa básica/ pesquisa aplicada. A diversidade procedimental dos estudos aqui 
apresentados indica a amplitude e as potencialidades da área. Também aponta 
para a necessidade de maior interlocução ent re os pesquisadores básicos e 
aplicados e aqueles que fazem pesquisas com sujeitos humanos e com não 
humanos. 

 3$/$95$6�&+$9(�  História, esquemas de reforçamento, comportamento operante 
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Edwiges Silvares ( I nsituto de Psicologia -USP-SP) , Maria Crist ina Miyazaki (Faculdade de 
Medicina de São Jose do Riio Preto) , Carm em  Lucia Souza, Noel Costa, Marcia Helena Da Silva 
Melo, Mayra Helena Meneghello 
 5 ´$µ�·�³�² ����

O presente simpósio toma como ponto de part ida a suposição de que é 
necessário buscar-se novas formas de atendimento psicológico para as clínicas-
escola do Brasil, pressuposto este assentado nos mais diversos estudos de 
caracterização dessas inst ituições, em âmbito nacional, nos quais foi apontado o 
pouco alcance delas quanto ao atendimento das necessidades da clientela. Out ro 
ponto levado em consideração na proposta do simpósio é o pouco que tem sido 
feito em termos de prevenção em Psicologia Clínica. A part ir  desses dois pontos 
pretende-se discut ir  os resultados de t rês estudos que implicaram novas formas 
de atendimento psicológico na clínica-escola do I PUSP ou sucursal dela (  uma 
escola que abre espaço para t rabalhos prevent ivos na comunidade) , sendo os t res 
voltados para a prevenção a saber :  1)  Grupos informat ivos de menopausa 2)  
Tratamento individual e em grupo para adolescentes enurét icos e suas famílias 
em duas clinicas-escola e 3)  Avaliação comportamental do desempenho social em 
uma sucursal da clinica-escola do I PUSP:  indicadores de rejeição e aceitação 
ent re cr ianças. O primeiro é relat ivo a atendimento prevent ivo feito a quarenta 
mulheres menopausicas com ênfase no aspecto informat ivo da crise pela qual 
at ravessam. O segundo abrange orientação de pais de adolescentes 
encaminhadas para atendimento psicológico em virtude de seu descont role 
vesical. O terceiro é envolvido a avaliação do desempenho social de crianças em 
uma sucursal da clinica-escola do I PUSP. A part ir  da apresentação dos resultados 
empíricos dessas formas inovadoras de atendimento psicológico, enfocando o 
pontos em comum ent re elas, pretende-se reflet ir  sobre aspectos relat ivos à 
dificuldades encont radas nas propostas ou relacionados com os progressos 
derivados desde a implantação das mesmas. Pretende-se ainda que a luz da 
discussão desses novos conhecimentos propostas prevent ivas emerjam de modo 
a propiciar melhores condições clínicas para a comunidade brasileira, bem como 
melhores condições para formação dos profissionais da área -  os futuros 
psicólogos clínicos. 

 3$/$95$6�&+$9(�  clinica-escola;  psicologia prevent iva 
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Tania Moron Saes Braga (Universidade Estadual Paulista) , Maria José Carli Gom es (UNIP) , 
Sandra Regina Gim eniz Paschoal (UNESP,Marilia/ SP) , Maria De Lourdes Morales Horiguela 
(UNESP,Marilia/ SP) , Carm em  Izaura Molina Corrêia (UNESP, Marília/  SP) , Renata Aparecida 
Belei (UEL/ PR) , Edinalva Neves Nascim ento (UNESPMarília/ SP)  
 5 ´$µ�·�³�² ����

Apresentamos essa proposta porque compart ilhamos de afirmações de que 
ensinar não é "uma arte intuit iva" e sim  um comportamento aprendido e portanto 
professores e profissionais ligados ao ensino precisam aprender como ensinar e 
devem ser ensinados por Escolas de Educação. Temos constatado dificuldades no 
processo ensino-aprendizagem e da mesma maneira temos verificado as 
possibilidades oferecidas pela análise do comportamento para que maneiras 
efet ivas de ensinar sejam aprendidas. I nvest ir  nessa direção, ensinando e 
desenvolvendo estudos em análise de comportamento, tem sido nossa meta. É 
um invest imento solitár io, j á que esta abordagem tem sido ignorada no atual 
contexto filosófico da Psicologia e da Pedagogia, e até mesmo t ratada de modo 
preconceituoso. Assim , considerando o desafio presente pretende-se discut ir  
nesse simpósio estudos sobre o ensino de análise do comportamento em curso de 
pós-graduação em Educação. Serão apresentados as decisões metodológicas e os 
resultados de pesquisas de vários contextos educat ivos. A primeira pesquisa 
analisa dados do comportamento de alunos do curso de pós-graduação em 
Educação de uma disciplina cujo programa abrangeu princípios de análise do 
comportamento. A segunda pesquisa realizada com professores da rede pública 
invest iga a presença de ações educat ivas sobre sexualidade e ident ifica a 
necessidade de capacitar o professor como condição facilitadora para o 
comportamento de busca de informações dos alunos. Dados de programa de 
t reinamento para promover habilidades sociais do professor em sala visando 
est imular mudanças gradat ivas no contexto escolar serão apresentados. Por fim  
serão apresentadas análise das cont ingências que favorecem a ocorrência de 
comportamentos de r isco para acidente com material biológico em ambiente 
hospitalar durante estágio curr icular de graduandos de enfermagem. 

 3$/$95$6�&+$9(�  análise do comportamento, desenvolvimento e apresndizagem, 
educação 
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Kester Carrara (Universidade Estadual Paulista -  Unesp (Bauru) ) , Alessandra Turini Bolsoni 
Silva (Universidade Estadual Paulista -  Unesp (Bauru) ) , Ana Cláudia Moreira Alm eida Verdu 
(Universidade Estadual Paulista -  Unesp (Bauru) )  
 5 ´$µ�·�³�² ����

Revelam-se auspiciosas as possibilidades de que a Análise do 
Comportamento consolide suas cont r ibuições ao planejamento e implementação 
de prát icas culturais baseadas nos conceitos e na tecnologia produzidas sob a 
ót ica de uma psicologia behaviorista radical. Nessa perspect iva, são apresentados 
resultados de algumas pesquisas conduzidas no âmbito de prát icas inclusivas e de 
planejamento educacional em contextos sócio-culturais. Focaliza-se a idéia de que 
a intervenção em comportamento de pessoas que planejam ambientes 
educacionais -  pais e professores, neste caso -  pode resultar em dois t ipos de 
conseqüências:  uma, direta, para os indivíduos alvo da intervenção e out ra, 
indireta, para as unidades sócio-culturais em questão. Ent re os resultados 
encont rados nas pesquisas, pode-se mencionar:  1)  a aquisição de habilidades 
sociais educat ivas pelos pais e pelas mães que part iciparam de um programa de 
intervenção, bem como aferição, mediante inst rumento específico, da melhoria do 
repertório social de crianças e adolescentes, seja na redução de comportamentos 
que competem com aprendizagens relevantes e significat ivas para a cultura, seja 
na aquisição de competência social;  2)  a apresentação de prát icas menos 
segregatórias e mais inclusivas por membros de uma comunidade escolar;  3)  e a 
apresentação de comportamentos relevantes para a cultura por pessoas com 
necessidades especiais, mediante ações diretas junto a essa população e ações 
intermediadas por agentes educacionais. As análises destas e de out ras pesquisas 
podem perm it ir  avaliar os efeitos de intervenções isoladas em cont ingências 
ent relaçadas envolvidas no estabelecimento e manutenção de unidades sócio-
culturais, sendo que por hipótese, uma das conseqüências finais seria a promoção 
de uma comunidade mais preocupada com direitos humanos e comportamentos 
pró-ét icos e pró-sociais. Também será apresentado o estado atual de projeto 
apoiado pela FAPESP na modalidade de ensino público, que descreve at ividades 
realizadas com professores e alunos do ensino fundamental no sent ido de 
instalação, mudança ou consolidação de comportamentos compat íveis com o 
desenvolvimento da cidadania. As pesquisas mencionadas são debat idas sob a 
ót ica das relações ent re delineamentos culturais e polít icas públicas, com o auxílio 
conceitual das metacont ingências. 

 3$/$95$6�&+$9(�  behaviorismo, metacont ingência, intervenção 
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Roberto Banaco (PUC-SP) , Rachel Rodrigues Kerbauy (USP) , Angela Duarte (UCG)  
 5 ´$µ�·�³�² ����

A ciência é uma tentat iva do homem para compreender o universo físico. As 
subdivisões da ciência e seus métodos são a maneira pela qual o homem 
considera possível essa compreensão. Portanto, se seus resultados não produzem 
maior compreensão sobre os fenômenos, ou novos dados a desafiam, seu poder 
de previsão dim inui e deve haver mudanças em todo o sistema de produção de 
conhecimento.O t rabalho clínico é parte da análise do comportamento aplicada. 
Como campo de atuação de relevância social deve preservar os conceitos 
fundamentais da análise do comportamento, enquanto inova metodológica e 
tecnicamente. Anos de pesquisas refinaram as bases da aplicação e com essa 
produção e estabilidade é possível fazer algumas variações que o objeto de 
estudo exige. Os critér ios para isso baseiam-se na maneira de responder 
questões da ciência e da natureza do objeto estudado, fatos esses discut idos por 
inúmeros art igos de pesquisadores em inentes. O papel da inferência estat íst ica, 
as inúmeras modalidades cont role experimental propostas, o estabelecimento de 
equações quant itat ivas para prever probabilidade de reforçamento, as discussões 
e as más interpretações que propiciaram, most ram um campo m inado. Há 
defensores e acusadores, mas os problemas cont inuam presentes. As soluções 
desses problemas e seu embasamento perm it irão novos cam inhos.De qualquer 
forma, há alguns parâmetros comportamentais que podem ser explorados em sua 
amplitude, algumas variáveis que podem ser escolhidas para estudo por 
representarem melhor o fenômeno considerado e assim  cont r ibuir para elucidá- lo. 
Na situação clínica, a exigência atual para que se prove ser a mudança decorrente 
da modificação int roduzida, faz com que se encont rem maneiras de descrever 
todo esse processo em detalhes. É a busca de credibilidade em uma área de 
estudos -  psicologia clínica -  aberta a indagações. Maneiras de fazer pesquisa 
serão apresentadas e discut idas pelos componentes da mesa. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Pesquisa em clínica;  análise aplicada do comportamento;  método 
de pesquisa 
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Luis Fernando Mart ins, Silvana Nucci 
 5 ´$µ�·�³�² ����  
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Rosângela Darwich (UFPA) , Em m anuel Zagury Tourinho (UFPA)  
 5 ´$µ�·�³�² ����

O behaviorismo skinneriano inst ituiu o monismo físico como visão de homem 
e recomendou a abordagem de sent imentos e pensamentos no contexto de um 
programa de pesquisas que adota o modo causal de seleção por conseqüências 
para a compreensão do comportamento. Tal alternat iva de análise afasta 
emoções e sent imentos do papel de causa de respostas abertas e destaca a 
importância de componentes operantes para a definição, e de respondentes para 
a ocorrência e alteração do que é sent ido. A adoção de uma perspect iva monista 
e selecionista, por um lado, e a separação dos componentes de emoções e 
sent imentos, bem como a própria definição de respondente, por out ro, j ust ificam 
a revisão dos fundamentos teóricos da análise do comportamento como forma de 
avaliar seus lim ites explicat ivos. Objet ivou-se, portanto, com o presente estudo, 
invest igar o modo causal de seleção por conseqüências e as propostas de 
abordagem de emoções e sent imentos no âmbito da literatura da análise do 
comportamento, com destaque à obra de Skinner. A fim  de definir em que 
extensão o modo causal de seleção por conseqüências é suficiente para a 
explicação de emoções e sent imentos, averiguou-se a possibilidade de considerar 
inter- relações ent re processos operantes e respondentes. Neste sent ido, ressalta-
se que os eventos com função de est ímulo discrim inat ivo e de est ímulo reforçador 
ou aversivo, em uma t ríplice cont ingência, também podem adquir ir  função de 
est ímulo eliciador na relação estabelecida com a em issão do operante, sendo o 
condicionamento de respostas emocionais à presença do evento antecedente ao 
operante explicado a part ir  da eliciação de tais respostas pelo evento 
conseqüente. Percebe-se, assim , que a reunião de aspectos apresentados 
isoladamente na literatura da análise do comportamento perm ite uma 
interpretação coerente de relações comportamentais de uma perspect iva monista 
e selecionista. Permanece a necessidade de invest igação da proposta skinneriana 
de adoção do modo causal de seleção por conseqüências a casos de instalação de 
respostas, podendo a manutenção das variações selecionadas ser explicada por 
meio de out ros modelos de análise. 

 3$/$95$6�&+$9(�  análise do comportamento;  seleção por conseqüência 
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O presente t rabalho tem como objet ivo apresentar um estudo de caso clínico 
baseado na Terapia por Cont ingências de Reforçamento (Guilhardi, 2004) , na qual 
o terapeuta busca ident ificar as cont ingências em operação na vida do cliente e 
manejar as cont ingências no contexto terapêut ico e no cot idiano do cliente, 
produzindo e mantendo comportamentos e sent imentos, basicamente por 
cont ingências amenas. Simone, 37 anos, solteira, 3o. grau completo, t rabalhava 
como auxiliar adm inist rat iva. Mora com a mãe em um apartamento de um quarto. 
Seu pai se suicidou há 20 anos. A cliente t rouxe uma série de queixas:  "eu sou 
ext remamente ansiosa, eu sei que eu hoje como demais e gasto demais..." ;  "às 
vezes, não consigo levantar da cama... tenho medo de encont rar as pessoas";  "é 
uma depressão, uma paralisia muito grande";  "não tenho liberdade em relação a 
m inha mãe". Segundo Skinner (1974) , sent imentos e comportamentos são 
produtos de cont ingências em operação. Assim , a terapeuta ident ificou as 
cont ingências que produziam e mant inham os comportamentos e sent imentos da 
cliente:  a. ela evitava a contatos e eventos sociais, o que resultava em baixa 
freqüência de reforçadores sociais posit ivos;  b. o único contato social dela, exceto 
no período no t rabalho, era com a mãe, a qual manejava basicamente 
cont ingências aversivas, em relação às quais a cliente não em it ia 
comportamentos de cont ra-cont role;  c. a mãe não fortalecia os comportamentos 
da filha que produziam reforçadores posit ivos a médio e longo prazo para a 
cliente e manejava est ímulos concorrentes, que produziam comportamentos com 
conseqüências reforçadoras posit ivas imediatas, porém aversivas a longo prazo 
( fazia doces quando o cliente estava fazendo regime para emagrecer)  ;  d. no 
t rabalho os comportamentos da cliente eram mant idos pelas conseqüências 
naturais do desempenho profissional, no entanto, não produziam conseqüências 
reforçadoras posit ivas sociais ( reconhecimento) . Diante de tais cont ingências, 
coercit ivas e de privação de reforçadores posit ivos sociais, a cliente em it ia 
comportamentos ineficazes de fuga-esquiva, tais como comer e comprar 
compulsivamente e sent ia-se ansiosa, deprim ida etc. I nicialmente, a terapeuta 
descreveu para a cliente a relação ent re os antecedentes e os conseqüentes aos 
seus comportamentos, levando-a a discrim inar as cont ingências em operação na 
sua vida. Nesse sent ido, a terapeuta tornou a cliente consciente da função dos 
seus comportamentos. As descrições das cont ingências feitas pela terapeuta 
foram SD para a cliente descrever eventos da história de vida:  "eu sempre quis 
andar de bicicleta, mas m inha mãe nunca deixou..." , "não tenho uma cicat r iz nas 
pernas", "eu vivia numa bolha de proteção". Os comportamentos da mãe "de 
cuidado" t iveram função aversiva à cliente, pois esta não podia em it ir  os 
comportamentos "desejados" e ficar sob cont role das conseqüências naturais, 
tanto reforçadoras posit ivas quanto aversivas que eles produzir iam. Part indo dos 
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exemplos dados pela cliente de comportamentos que gostaria de ter em it ido na 
infância, a terapeuta criou uma metáfora -  que teria função de regra -  para a 
cliente em it ir  novos comportamentos:  "Hoje você pode aprender a andar de 
bicicleta. Toda aprendizagem é gradual. Você vai aprender a se equilibrar, andar 
com duas rodinhas, t irar uma rodinha e depois a out ra;  e assim  por diante. E, 
mesmo com cuidado, a gente cai, pode machucar. Mas, faz parte. Levanta e tenta 
de um novo jeito. Precisamos que você ande de bicicleta na sua vida". A metáfora 
passou a cont rolar a em issão de novas classes comportamentais da cliente. Ela 
formou o conceito ¨ comportamentos independentes¨ , aqueles que produzem 
reforçadores posit ivos e são em it idos sob cont role de auto- regras ou de eventos -  
sociais ou não -  quaisquer, exceto os provenientes da mãe. Assim , a terapeuta ao 
descrever comportamentos, os quais, se em it idos pela cliente, poderiam produzir 
reforçadores posit ivos ou negat ivos;  ou ainda ao dar regras para a cliente se 
comportar, usava também a metáfora "precisamos andar de bicicleta" como SD. 
A cliente ampliou a em issão de comportamentos, sob cont role do conceito de 
"comportamentos independentes", gradualmente, em várias situações da sua 
vida:  t rabalho, at ividade física, regime alimentar, não comprar compulsivamente, 
freqüentar uma igreja, interagir mais com as pessoas. Na relação com a mãe, na 
qual apresentava maior dificuldade em em it ir  comportamentos de cont ra-
cont role, a cliente gradualmente tem conseguido se opor aos comportamentos da 
mãe, quando tais comportamentos têm função aversiva para ela:  comer o que 
escolhe, não o que a mãe faz "de especial" , colocar em ext inção as verbalizações 
da mãe que considera inadequadas. A própria cliente passou a usar:  "essa 
semana andei de bicicleta", ou ainda, "preciso aprender a andar de bicicleta, 
mesmo que não seja fácil" . Numa sessão chegou contando muito animada:  "Essa 
semana sonhei que andava de bicicleta por toda a cidade e me sent ia bem.". A 
cliente t inha sido promovida no t rabalho. Em out ra sessão relatou um episódio no 
qual enfrentou a mãe, ao fazer uma cirurgia plást ica no nariz, e usou uma nova 
metáfora:  "Me tornei dona do meu próprio nariz" . O processo terapêut ico 
cont inua em andamento:  as conseqüências naturais dos seus comportamentos os 
tem fortalecido e as metáforas cont inuam com a função de SD para em issão de 
novos comportamentos da classe " independente". 

 3$/$95$6�&+$9(�   
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Ariene Coelho (Clínica Professor Rubim  de Pinho -  Salvador/ BA) , Hélio José Guilhardi ( IAC e 
ITCR)  
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Pedro, 16 anos, cursa o segundo ano do ensino médio, tem um irmão 
universitár io de 18 anos. O pai é funcionário público e a mãe é dona de casa, 
ambos tem 40 anos. Procurou a clínica acompanhado pelo pai que relatou que ele 
t inha "alguns medos" e que havia "passado mal a ponto de ser levado à 
emergência de um hospital" , onde a plantonista, dada a configuração dos 
sintomas, falou em t ranstorno de pânico. Foi a um neurologista, e posteriormente 
encaminhado para a Psicologia. Observou-se que os sintomas apresentados pelo 
cliente devem-se a perda de reforçadores posit ivos, principalmente aqueles 
provindos do pai. Assim , tanto os sintomas como os sent imentos a ele associados 
são frutos de uma história de cont ingências que vêm se mantendo inalterada até 
hoje. Tal história se caracterizou por:  a)  alta freqüência de acesso a reforçadores 
posit ivos sem relação de cont ingências com comportamentos em it idos (Pedro era 
recompensado;  os comportamentos dele não eram reforçados b)  ausência de 
reforçamento posit ivo diferencial cont ingente a padrões progressivamente mais 
complexos de comportamento (modelagem) , mas sendo apresentado após 
comportamentos simples e em esquemas de baixa freqüência;  c)  ausência de 
conseqüências aversivas para comportamentos inadequados. A operação de tal 
complexo de cont ingências gera sent imentos de sat isfação, baixa tolerância à 
frust ração, sent imentos fracos de responsabilidade e, principalmente, repertório 
operante pouco fortalecido. Em suma, Pedro foi e cont inua sendo submet ido a um 
excesso de reforçamento arbit rário não cont ingente, o que lhe confere pobreza de 
repertório comportamental. Ele foi reprovado em quase todas as disciplinas na 
escola, é freqüentemente expulso de aulas por não fazer as tarefas ou não levar o 
material para a sala, possui 27 "anotações" de professores (a cada cinco 
anotações os pais eram not ificados) . O cliente protela a ent rega do bolet im  de 
notas para o pai. Os comportamentos inadequados na escola são 
"compreendidos" pelo pai, ou seja, ocorre procedimento de ext inção para alguns 
comportamentos e reforçamento posit ivo generalizado para out ros. Pedro relatou 
que o pai "apenas reclama" mas não o põe de cast igo. Quando quest ionado a 
respeito de não most rar as notas prontamente -  j á que não é punido -  relatou que 
sente "vergonha" e que "não é necessário ter dor de cabeça com isso". As 
cont ingências descritas produzem essencialmente duas classes de sent imentos:  
ansiedade e culpa. Pedro não apresenta repertório para produzir eventos com 
função reforçadora posit iva para o pai (boas notas, por exemplo)  Como tal, 
situações acadêmicas funcionam como contextos que incluem at ividades com 
função de S pré-aversivo e, uma vez que não em ite comportamentos de 
fuga/ esquiva próprios para situação e, pior, não possui tal repertório (estudar e 
t irar boas notas, fazer deveres etc...)  não há como evitar os eventos finais 
aversivos:  perda de reforçadores generalizados sociais posit ivos e "decepção" do 
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pai. Pedro adm ite que os comportamentos que em ite na escola são inadequados, 
uma das condições que gera culpa. Além disto, vive sob cont ingências coercit ivas 
-  a cont ínua ameaça de decepcionar o pai -  o que gera ansiedade. Sem 
discrim inar aquilo que cont rola comportamentos e sent imentos o cliente não 
compreende a ansiedade gerada pelos eventos aversivos inescapáveis. O 
procedimento terá como objet ivo conscient izá- lo das cont ingências em operação, 
modelando progressivamente comportamentos que podem produzir reforçadores 
posit ivos para o pai imediatamente e para ele próprio futuramente. Sendo os 
sintomas efeito, desaparecerão mudando as cont ingências. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Síndrome do Pânico;  Sent imento de Culpa;  Ansiedade. 
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Diva Silva De Oliveira (Cent ro Univers. Santo André (UniA) / Consult . Part ic) , Maria Eloisa 
Bonavita Soares Piazzon ( ITCR -  Cam pinas)  
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Vera Lúcia Raposo Do Am aral (PUC-Cam pinas, SOBRAPAR) , Josy De Souza Moriyam a (PUC-
Cam pinas, SOBRAPAR) , Kát ia Perez Ram os (PUC-Cam pinas, SOBRAPAR)  
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Pesquisa em Psicologia Clínica tem sido um desafio para os analistas de 
comportamento, pois o r igor da pesquisa experimental encont ra dificuldades na 
área clínica. Crít icas à pesquisa clínica tem sido feitas, j á que na tentat iva de 
obedecer ao r igor experimental os estudos art ificializam o processo clínico, 
afastam-se do contexto natural e seus resultados não são aplicáveis nem sequer 
como analogia. Além disto implicações ét icas se impõem aos estudos envolvendo 
part icipantes com t ranstornos ou problemas comportamentais. A reversão à linha 
de base, método experimental muito ut ilizado em pesquisa, onde os resultados da 
manipulação de uma variável independente sobre o comportamento são 
demonst rados at ravés da int rodução e posterior remoção daquela variável é um 
exemplo destas implicações. Metodologias aplicáveis à pesquisa clínica e 
resultados advindos de tais pesquisas úteis para a prát ica tem sido a preocupação 
dos pesquisadores e clínicos, pois destes avanços depende a credibilidade da 
própria área como ciência. Esta mesa redonda visa debater a questão da busca de 
metodologias viáveis na pesquisa clínica, dent ro da psicologia como ciência 
natural e dent ro dos parâmetros teóricos do behaviorismo radical. Para tanto é 
exemplificando tal esforço com casos de Transtorno Dismórfico Corporal. Análise 
de Cont ingência será apresentada como um modelo de compreensão do 
desenvolvimento e manutenção dos comportamentos t ípicos do Transtorno, 
at ravés da aplicação dos conceitos à história de cont ingência de cada part icipante. 
O estudo de caso único, em suas possibilidades será apresentado como a 
alternat iva mais viável dent ro do projeto de pesquisa da Análise do 
Comportamento no t ratamento e na demonst ração dos ganhos obt idos no manejo 
de cont ingências. Em seguida, será debat ida a ut ilidade de inst rumentos para o 
auxílio de uma análise funcional, como a busca e ident ificação de est ímulos 
discrim inat ivos que possam com segurança acessar respostas característ icas de 
um dado t ranstorno, exemplificado aqui com a const rução e teste de um 
inst rumento para invest igação do TDC. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Pesquisa Clínica;  Estudo de Caso Único;  TDC 
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Luciano De Sousa Cunha (Universidade Federal do Espir ito Santos) , Elizeu Borlot i, Marco 
Antonio Am aral Chequer, João Carlos Muniz Mart inelli 
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Analistas de Comportamento têm apontado correlações ent re cont ingências 
de reforçamento e estados corporais (eventos privados)  que as acompanham. O 
presente t rabalho teve por objet ivo invest igar o cont role de cont ingências 
programadas sob o tacto de eventos privados (sent imentos) . Método:  
Part icipantes:  30 estudantes de graduação, cursando até o 5  período do curso de 
Psicologia, com idade ent re 18 e 22 anos, de ambos os sexos. Material /  
Procedimento:  Foi aplicado o software "PsychoTacto", sendo programados dois 
grupos de cont ingências:  Reforçamento Posit ivo/ Punição Negat iva e Punição 
Posit iva/ Reforçamento Negat ivo. Durante o experimento, era apresentada uma 
tela dispondo de quat ro est ímulos ( "cards") , um localizado na parte superior 
cent ral (est ímulo-modelo)  e t rês alinhados na parte superior cent ral da tela 
(est ímulos-comparação) . Foram apresentadas 100 telas, 50 para cada 
cont ingência. Os part icipantes respondiam clicando com o mouse no est ímulo-
comparação, sendo a conseqüência programada de acordo com a cont ingência em 
questão. Ocorrendo resposta aos est ímulos-comparação, era disponibilizada na 
tela uma conseqüência, que indicava se a resposta estava certa ou errada. Ao 
térm ino de cada procedimento, cada part icipante foi solicitado a responder 
questões de múlt ipla escolha sobre o que sent iram ( tacto de eventos privados)  
durante a tarefa. Resultados:  Durante o Procedimento 1, na fase Reforçamento 
Posit ivo, predominaram relatos sobre os sent imentos Sat isfação e Contentamento 
(N= 7;  46,7% )  e Ansiedade e Apreensão (N= 7;  46,7% ) . Na fase Punição 
Negat iva, predominaram relatos sobre frust ração e descontentamento (N= 9;  
60% ) . Durante o Procedimento 2, na Fase Punição Posit iva, 33,3%  (N= 5)  dos 
part icipantes relataram que sent iram Medo, Raiva e Aborrecimento, enquanto os 
relatos sobre Ansiedade, Apreensão e Aversão t iveram uma incidência maior 
(N= 9;  60% ) . Já durante a Fase Reforçamento Negat ivo, predominaram os relatos 
sobre Ansiedade, Apreensão e Aversão (N= 9;  60% ) . Em todas as fases as 
respostas apresentaram um tempo médio de latência diferente:  Reforçamento 
Posit ivo -  3 m inutos e 18 segundos, Punição Negat iva -  2 m inutos e 31 segundos, 
Punição Posit iva -  3 m inutos e 6 segundos e Reforçamento Negat ivo -  1 m inuto e 
23 segundos. Estes dados, somados às vocalizações e comportamentos motores 
regist rados durante a aplicação do procedimento most ram que existe uma relação 
ent re exposição à cont ingência e relatos em it idos após essa exposição, mesmo 
diante de uma certa variabilidade de respostas e uma amost ragem pequena. 
Out ra observação importante, é que o software se most rou eficiente, e adequado 
para novas pesquisas, possibilitando correções, alterações e planejamento de 
out ros delineamentos experimentais. 
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3$/$95$6�&+$9(�  Análise Experimental do Comportamento;  Tacto;  Eventos privados 
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Maria Am alia Andery (PUC-SP) , Gerson Tom anari (USP) , Tereza Maria Pires Sério (Pont ificia 
Universidade Católica PUC/ SP) , Maria Am ália Andery (Pont ificia Universidade Católica PUC/ SP) , 
Cecília Piazzon (Pont ificia Universidade Católica PUC/ SP) , Mariana Queiroz (Pont ificia 
Universidade Católica PUC/ SP) , Marcelo Rodrigues (Pont ificia Universidade Católica PUC/ SP) , 
Thais Salles (Pont ificia Universidade Católica PUC/ SP)  
 5 Ö$×�Ý�Õ�Ô ����

Privação, como operação estabelecedora de estados mot ivacionais, é um 
fator fundamental no que diz respeito a processos de aprendizagem. A despeito 
de sua importância, ent retanto, os aspectos conceituais e técnicos que envolvem 
a privação parecem ser freqüentemente abordados secundariamente pelo analista 
de comportamento, seja em sua atuação laboratorial, seja no exercício da 
aplicação. Nesta mesa redonda, propomos inicialmente recuperar os aspectos 
históricos e conceituais da privação. Nessa oportunidade, será apresentada uma 
revisão dos primeiros estudos de Skinner, nos quais a questão da privação era 
cent ral. Ao t rabalhar experimentalmente com o "drive", conceito ut ilizado naquela 
ocasião, Skinner cont rolava experimentalmente a privação com o propósito de 
verificar os seus efeitos sobre a quant idade de com ida ingerida por ratos. 
Historicamente, Skinner encerra esta primeira t rajetória de t rabalhos sobre 
"drive" com um experimento de 1937, no qual ele invest iga as relações ent re 
condicionamento, ext inção e "drive". Na seqüência, abordaremos a privação no 
contexto em que esta se relaciona com um conjunto de invest igações empíricas 
que procurará estender possíveis efeitos da privação a interações 
comportamentais relat ivamente complexas. Serão apresentados dados 
experimentais que most ram (a)  o impacto da privação de água sobre o consumo 
de alimento, bem como dados que most ram (b)  que o comportamento de andar 
na roda de at ividade, em se t ratando de ratos, não parece ser determ inante de 
perda de peso adicional, quando o sujeito já está privado de alimento. Por fim , 
técnicas de privação ut ilizadas em laboratórios animais serão apresentadas e 
discut idas. Em part icular, será dada especial atenção à prát ica de rest r ição de 
acesso à água ou ao alimento como forma de reduzir e manter o peso dos 
sujeitos experimentais em níveis abaixo do peso regist rado com base no consumo 
livre de água e alimento. Basicamente, iremos recuperar curvas de crescimento 
de ratos para descrever o seu cont ínuo crescimento ao longo da vida. A part ir  
destas, iremos reavaliar os supostos efeitos produzidos pela privação e propor um 
modelo quant itat ivo alternat ivo aos procedimentos atualmente empregados. 

 3$/$95$6�&+$9(�  pr ivação, drive, ratos 
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Laiz Helena De Souza Ferreira, Lílian Medeiros ( IAC -  Cam pinas)  
 5 Ö$×�Ý�Õ�Ô ����

O estudo dos eventos privados é tarefa que o behaviorista radical considera 
essencial para a compreensão do comportamento humano, e é tarefa dos 
analistas do comportamento a t ransposição das análises skinnerianas para o 
contexto clínico, respondendo à questão de como têm conceituado e lidado 
terapeut icamente com eventos internos. O presente estudo teve como objet ivo a 
compreensão do comportamento de sonhar, sobre o qual não existem pesquisas 
na abordagem e, para isto foi ut ilizado um caso clínico com part icipante único 
acompanhado durante um ano e meio em processo terapêut ico. Foram coletados 
regist ros de comportamento, tanto públicos como privados e, suas análises 
integradas às de dez relatos de sonhos. Foi tomada como linha de base sua 
história passada até o início da terapia e o seu desempenho comparado consigo 
mesmo, numa análise contextual. Para tanto foram realizadas análises de classes 
de comportamentos funcionalmente equivalentes e os resultados most raram 
modificações generalizadas de comportamentos no repertório total, demonst rando 
que o uso e interpretação de sonhos favoreceu o aparecimento das situações 
aversivas e que este material pode ser ut ilizado e t ratado com o mesmo status de 
out ros conteúdos t razidos por um cliente, num contexto clínicoE-mail da autora:  
laizhelena@terra.com.br 

 3$/$95$6�&+$9(�  :  sonhos, eventos internos, comportamento verbal, análise 
funciona 
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Ana Paula Basqueira ( IAAC -  Cam pinas /  PUC-SP) , Pat rícia Piazzon Queiroz ( IAAC -  Cam pinas) , 
Luciana Maria Assis Silva ( IAAC -  Cam pinas)  
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O presente t rabalho refere-se a um estudo de caso conduzido segundo o 
modelo de Terapia por Cont ingências de Reforçamento (Guilhardi, 2004) . Tal 
modelo propõe levar o cliente a observar seus comportamentos e sent imentos, os 
eventos que os antecedem e as conseqüências produzidas. Essas informações são 
descritas na forma de cont ingências de reforçamento e procedimentos são 
ut ilizados para alterá- las, produzindo comportamentos adequados e sent imentos 
mais reforçadores e menos aversivos. Dessa forma, o terapeuta preocupa-se com 
os comportamentos e sent imentos, mas t rabalha com as cont ingências de 
reforçamento que os produzem e os mantêm. Raquel, 31 anos, filha mais velha, 
duas irmãs de 30 e 23 anos, solteira, ensino superior completo apresentava as 
seguintes queixas:  "Não estou conseguindo t rabalhar ( ...)  começo a chorar ( ...)  o 
lado esquerdo do meu rosto e meu braço esquerdo estão paralisados ( ...)  nunca 
pensei em fazer terapia ( ...)  agora estou aqui, precisei ficar com paralisia para 
ver que não daria conta sozinha ( ...)  sei que o problema não está no t rabalho ( ...)  
na verdade, ele é que está me ajudando a conseguir segurar a situação ( ...)  não 
estou conseguindo me concent rar e ter a rapidez de raciocínio que t inha até um 
tempo at rás. Me sinto ext remamente cansada e sozinha". A terapeuta ident ificou 
os eventos atuais que produziam tais queixas:  a. assumiu uma empresa 
endividada;  b. o sogro t rabalhava na empresa e não seguia as normas que ela 
propôs para a empresa;  c. arrumou out ro emprego a noite;  d. a mãe emprestou 
dinheiro e a cobrava frequentemente. A cliente também não estava exposta a 
conseqüências reforçadoras posit ivas sociais:  a. brigava com a mãe;  b. t inha 
problemas no namoro;  c. não t inha am igos;  d. não mant inha contato com o pai. 
Apesar da alta freqüência de respostas em it idas por Raquel, seus 
comportamentos não evitavam as conseqüências aversivas e nem produziam 
reforçadores posit ivos sociais. Agravando ainda mais tais cont ingências de 
privação afet iva, o namorado term inou o relacionamento:  levando-a a sent ir-se 
só e suprim indo parte dos seus comportamentos. A terapeuta discrim inou as 
reservas comportamentais desenvolvidas ao longo da história de Raquel que, se 
colocadas sob cont role de est ímulos adequados, m inim izariam conseqüências 
aversivas e produzir iam reforçadores posit ivos naturais e sociais:  a. ela 
apresentava variabilidade comportamental;  b. o repertório de comportamento era 
mant ido em esquema de reforçamento de razão variável alta;  c. tais esquemas 
produziram sent imentos de resistência à frust ração;  d. sent ia-se confiante, este 
sent imento é produto de conseqüências reforçadores posit ivas e negat ivas aos 
comportamentos em it idos;  e. apresentava ainda sent imentos de 
responsabilidade, produto de exposição a cont ingências aversivas durante a 
história de vida. Ent retanto, a cliente apresentava déficits comportamentais:  a. 
dificuldade de em it ir  comportamentos que enfraquecessem comportamentos dos 
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out ros que lhe eram aversivos;  b. apresentava sent imentos com baixa auto-
est ima, produto de história de cont ingências de baixa freqüência de reforçadores 
posit ivos sociais liberados independente do comportamento. Assim , os seguintes 
procedimentos foram ut ilizados:  a. conseqüências sociais da terapeuta, com 
possível função reforçadora, cont ingente aos comportamentos adequados 
em it idos na sessão ou relatados por Raquel;  b. instalar, a part ir  das regras, 
repertório de fuga-esquiva eficazes, alterando, assim  os sent imentos aversivos 
presentes;  c. levá- la a discrim inar, at ravés de perguntas, seus déficits 
comportamentais e os sent imentos relacionados a isso. Os resultados most raram 
que Raquel passou a:  a. discrim inar ent re comportamentos em it idos pelo out ro, 
que produziam conseqüências materiais e sociais que beneficiavam 
exclusivamente este membro da relação (comportamento de levar vantagem)  e 
comportamentos que produziam reforços posit ivos para ambos os membros da 
interação;  b. discrim inar a falta de repertório de enfraquecer comportamentos dos 
out ros que produziam cont ingências aversivas para ela e, gradualmente, vem 
em it indo comportamento que elim inam tais cont ingências coercit ivas, de tal 
maneira que as conseqüências têm selecionado os novos padrões:  m inim izando 
as cont ingências aversivas e ampliando o acesso a cont ingências reforçadoras 
posit ivas;  c. relatar o desaparecimento das dores, dificuldades de raciocínio e 
passou a se sent ir  melhor;  d. em it ir  comportamentos que poderiam produzir uma 
"segunda chance" no namoro. Tais resultados obt idos são parciais, pois a cliente 
cont inua em processo terapêut ico. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Terapia por Cont ingências de Reforçamento;  cont ingências 
aversivas;  sintomas físicos. 
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Viviane Verdu Rico (Universidade Federal do Pará) , Rom ariz Da Silva Barros (Universidade 
Federal do Pará) , Paulo Sérgio Teixeira Do Prado (Universidade Estadual Paulista -  Marília) , 
Olavo De Faria Galvão (Universidade Federal do Pará) , Maria Elaine Celeira (Universidade 
Federal do Pará) , Karen M. Lionello Denolf (University of Massachuset ts Medical School) , 
William  V. Dube (University of Massachuset ts Medical School) , William  J. Mcllvane (University 
of Massachuset ts Medical School)  
 5 Ö$×�Ý�Õ�Ô ����

A relação ent re pesquisa básica e aplicada é fundamental para o avanço do 
conhecimento cient ífico, bem como para o desenvolvimento de tecnologias para a 
solução de problemas nos mais diversos contextos. Este simpósio busca 
apresentar t rabalhos que vêm desenvolvendo procedimentos alternat ivos na área 
de cont role de est ímulos e formação de classes de equivalência, tanto em 
pesquisa básica quanto em pesquisa aplicada. O primeiro estudo, ut ilizando t rês 
macacos-prego (Cebus apella)  adultos, buscou desenvolver procedimentos 
alternat ivos de t reino de mudanças repet idas de discrim inações simples (MRDS)  e 
pareamento ao modelo por ident idade ( I DMTS)  com quat ro escolhas, tentando 
evitar tanto desempenhos persistentes dos sujeitos, frente à mudança de função 
dos est ímulos, quanto o estabelecimento de relações de cont role diferentes das 
relações de ident idade (como o cont role por rejeição, por exemplo) . Os resultados 
indicam alguns procedimentos que podem evitar estes problemas:  t reino de 
MRDS em que o est ímulo que teve função de S+  em uma sessão não apareça 
como S-  na sessão seguinte e;  t reino de I DMTS em que um mesmo modelo 
aparece com diferentes est ímulos de comparação (em número de dois ou t rês)  a 
cada tentat iva, sendo que o modelo da tentat iva anterior não aparece como 
comparação na tentat iva atual. O segundo estudo ut ilizou dois filhotes da mesma 
espécie que o anterior e teve por objet ivo estabelecer um t reino de MRDS e 
I DMTS com quat ro escolhas, buscando aperfeiçoar o procedimento de avaliação 
de relações de cont role (com o uso de máscara)  para obter resultados posit ivos 
no teste de ident idade generalizada. Os sujeitos apresentaram desempenho com 
elevado índice de acerto, nos t reinos de MRDS e I DMTS. As próximas fases serão 
o t reino com uso de máscara, o teste de ident ificação das relações de cont role, 
t reino de MRDS com novos est ímulos e o teste de ident idade generalizada. O 
terceiro estudo, realizado com cinco crianças e adolescentes diagnost icados com 
aut ismo, invest igou a formação de classes de equivalência mediada por est ímulos 
reforçadores na função de est ímulos nodais no contexto de discrim inações simples 
ou do I DMTS. O procedimento consist iu no t reino de discrim inações simples ou 
I DMTS, envolvendo reforçamento diferencial para cada classe potencial, e 
posterior teste de recombinação dos est ímulos posit ivamente relacionados ao 
mesmo reforçador. Os dados indicam que os est ímulos reforçadores podem servir 
como est ímulos nodais em classes de equivalência e o desempenho de um dos 
sujeitos indicou a possibilidade de se desenvolver classes de equivalências no 
contexto de discrim inações mais simples que a de quat ro termos. 
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 3$/$95$6�&+$9(�  Tecnologia do ensino;  I dent idade generalizada;  Classes de 
equivalência. 
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Denise Heller (CETECC) , Talita Marques (Universidade Tuiut i do Parana) , Pat rícia Guillon 
Ribeiro (Universidade do Contestado)  
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Os Transtornos Alimentares são psicopatologias caracterizadas por uma 
relação desadaptada com a com ida e pensamentos distorcidos em relação a peso, 
imagem corporal e aceitação social. A Obesidade é uma doença cuja prevalência 
aumentou vert iginosamente nos últ imos anos e que, também, apresenta relação 
com Transtorno de I magem Corporal e auto-est ima, visto que pessoas com 
sobrepeso são discrim inadas em nossa sociedade. A presente mesa visa abordar a 
relação ent re imagem corporal, auto-est ima, Transtornos Alimentares e 
Obesidade. Para tanto, serão apresentados t rês t rabalhos. O primeiro é uma 
pesquisa piloto que objet iva ident ificar e correlacionar o comportamento 
alimentar, a auto-percepção da imagem corporal e os fatores de personalidade 
que podem predispor jovens universitár ios a desenvolver Transtornos 
Alimentares. Part iciparam desta etapa 50 estudantes universitár ios, de ambos os 
sexos, com idade ent re 18 e 25 anos (período em que ocorre a instalação de tais 
t ranstornos) . Ut ilizou-se como inst rumentos o Eat ing At t itude Test  (EAT-26)  que 
aponta a gravidade das preocupações como o medo de engordar e o desejo de 
emagrecer at ravés do comportamento alimentar, que podem levar à Anorexia ou 
à Bulim ia, Body Shape Quest ionaire (BSQ)  que mede as preocupações com a 
forma corporal, a sensação de estar "gordo" e a auto-depreciação decorrente da 
aparência física ( imagem corporal)  e o I nventário Fatorial de Personalidade ( I FP)  
que analisa 17 fatores de personalidade. Os resultados most raram que há forte 
relação ent re Transtorno de I magem Corporal e predisposições aos Transtornos 
Alimentares, ent retanto, não foi constatada fatores de personalidade discrepantes 
em população com tais patologias. O segundo t rabalho é uma pesquisa que 
objet ivou correlacionar padrão de comportamento alimentar, auto- imagem e 
Transtornos Alimentares. Nesta, part iciparam 100 estudantes universitár ias, com 
idade ent re 18 e 25 anos. Ut ilizou-se como inst rumentos o Bulim ic I nvest igatory 
of Edinburg (BI TE)  que perm ite correlacionar aspectos cognit ivos e 
comportamentais da Bulim ia Nervosa e o BSQ. Observou-se nesta amost ra que 
sempre que ocorreu Transtorno de I magem Corporal o individuo most rava padrão 
de comportamento alimentar alterado com forte possibilidade de presença de 
Transtorno Alimentar. O terceiro t rabalho teve por objet ivo most rar como a 
obesidade pode prejudicar o desenvolvimento da auto-est ima posit iva e para 
tanto questões relacionadas ao est ilo de vida, padrões parentais e imagem 
corporal em crianças obesas serão discut idos. Optou-se por falar de crianças visto 
que a auto- imagem começa a desenvolver-se na infância. Com os resultados 
desta pesquisa pretende-se alertar a população para a gravidade dos Transtornos 
Alimentares e da Obesidade e, inst ituir  programas de prevenção primaria nas 
inst ituições de ensino. 

 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

3$/$95$6�&+$9(�  imagem corporal, t ranstornos alimentares, obesidade 
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Em m anuel Zagury Tourinho (Universidade Federal do Pará) , Maria Am ália Moraes Pereira 
( IAAC -  Cam pinas)  
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A proposição de abordar fenômenos subjet ivos como fenômenos 
comportamentais, desde sua formulação original por Skinner, em 1945, inclui 
uma categorização de est ímulos e respostas como públicos ou privados, baseada 
na noção de que certas propriedades definem est ímulos e respostas como 
observáveis ou inobserváveis por terceiros. As condições de ( in)observabilidade 
para est ímulos e respostas não são, porém, as mesmas. Em um caso dizem 
respeito à part icipação de sistemas orgânicos e a aspectos da relação observador-
observado ( respostas em out ro, remetem-se aos t ipos de est imulação gerada pelo 
próprio corpo (est ímulos) . Além de diversas, essas condições sugerem que no 
lugar de serem simplesmente observáveis ou inobserváveis, est ímulos e 
respostas variam ao longo de um cont inuum de observabilidade. A noção de 
observabilidade de est ímulos e respostas variável ao longo de um cont inuum 
recomenda, então, uma revisão da dicotom ia público-privado e uma consideração 
das implicações dessa revisão para a abordagem geral fenômenos subjet ivos sob 
uma ót ica analít ico-comportamental. 
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Herm ano Tavares ( I pqUSP) , Fernanda Trassi Raposo ( IAAC -  Cam pinas)  
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Verônica Bender Haydu (Universidade Estadual de Londrina)  
 5 Ö$×�Ý�Õ�Ô ����

Algumas razões para se estudar análise do comportamento serão 
apresentadas para incent ivar os iniciantes no curso de Psicologia a enfrentar o 
desafio de aprender uma nova linguagem, de reformular a sua compreensão do 
que vem a ser "psicológico" e do que se entende como sendo "mente". Baseando-
se na "matr iz conceitual"  que apresenta uma filosofia da ciência, o behaviorismo 
radical;  um corpo teórico indut ivo, a análise do comportamento;  uma est ratégia 
de invest igação, a análise experimental do comportamento;  e um conjunto 
tecnológico para o manejo do comportamento, a terapia comportamental 
(Starling, 2000) , será explicado que, ao estudar análise do comportamento, tem-
se acesso uma nova visão de mundo e aprende-se uma nova maneira de lidar 
com o que é considerado "comportamento". Uma forma de pensar que não 
explica as ações humanas como sendo determ inadas pela vontade, pelas 
emoções, por processos mentais. Essa nova forma de explicar o comportamento 
evita uma das armadilhas que o mentalismo cria, pois se a Psicologia for 
considerada como sendo a ciência da mente, em pouco tempo ela será 
insustentável. Os avanços da m icrobiologia do sistema nervoso e de suas 
conexões esclarecerão o que há na mente, com explicações das ciências naturais, 
tornando a ciência da mente dispensável. As neurociências a subst ituirão. No 
entanto, o dia em que o funcionamento do cérebro humano for totalmente 
esclarecido, ainda haverá lugar para uma Psicologia que se propuser a estudar o 
comportamento como sendo o processo de interação ent re o organismo como um 
todo e o ambiente. Com a matr iz conceitual madura desenvolvida ao longo de 70 
anos de existência, a análise do comportamento fornece recursos que perm item 
que se possa atuar em todos os momentos da vida de um ser humano. Pode-se 
dar assistência a uma pessoa antes mesmo dela nascer, por meio de atendimento 
no período pré-natal. Durante a vida do indivíduo, no meio fam iliar e na educação 
de filhos;  no t rabalho, como nas empresas e indúst r ia;  na educação formal como 
nas escolas e creches;  durante as doenças, como nos hospitais;  em contextos 
gerados por problemas sociais, como as situações que envolvem delinqüência e a 
crim inalidade, e ainda nos momentos de prat icar esportes e at ividades de lazer. 
Enfim , em qualquer situação na qual a predição e o cont role do comportamento 
seja importante. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Análise do Comportamento, Behaviorismo Radical, 
comportamento. 
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Aline Henriques Reis (Universidade Federal de Uberlândia) , Renata Ferrarez Fernandes Lopes 
(niversidade Federal de Uberlândia)  
 5 Ö$×�Ý�Õ�Ô ����

A conceitualização de caso é o primeiro passo tomado pelo terapeuta, tem 
início na primeira sessão e vai se aprimorando ao longo do t ratamento;  requer 
elaboração e teste de hipóteses e deve seguir algumas diret r izes para que seja 
realizada adequadamente. Dessa forma, este t rabalho tem por objet ivo int roduzir 
os elementos básicos necessários para conceitualização de caso na abordagem 
cognit ivo-comportamental, uma vez que esta se const itui em uma parte 
imprescindível da terapia. Tal processo perm ite planejar o t ratamento 
especificando a seqüência e a oportunidade de intervenção, orienta a escolha e 
adaptação das técnicas de acordo com as peculiar idades do paciente e fornece 
dados para verificação do progresso da terapia. Uma adequada conceitualização 
de caso deve conter:  diagnóst ico psiquiát r ico resumindo os sintomas de forma 
geral de modo a fornecer orientação acerca dos sintomas, personalidade e fatores 
psicossociais;  análise funcional indicando os antecedentes e conseqüentes que 
precipitam, mantêm e modulam o comportamento disfuncional;  formulação de 
hipóteses indicando porque os sintomas surgem, o papel do contexto/ ambiente 
na elaboração do sintoma, fatores interpessoais e int rapessoais que modelam os 
sintomas e a relação ent re os sintomas discordantes;  história e desenvolvimento 
de modo a verificar como elementos do passado interferem no funcionamento 
atual do indivíduo;  e, por fim , levantamento do humor, pensamentos, crenças 
secundárias e cent rais de acordo com o pressuposto do modelo cognit ivo. A 
combinação de todos os passos acima levam a uma descrição do paciente 
perm it indo ao terapeuta operacionalizar os problemas apresentados em termos 
comportamentais, emocionais, interpessoais, fisiológicos e cognit ivos. Os dados 
são colhidos por meio de uma ent revista est ruturada, aplicação das escalas Beck 
(ansiedade, depressão, deseperança)  e regist ro de pensamentos disfuncionais 
(RPD) . Uma conceitualização de caso adequada é de suma importância para a 
condução posterior da terapia, além de const ituir-se num elemento importante 
para o estabelecimento de uma boa relação de t rabalho com o paciente. Como 
dito anteriormente, a conceitualização é cont inuamente revista ao longo do 
t ratamento e modificações são feitas à medida que novos dados são revelados e 
hipóteses anteriores são confirmadas ou rejeitadas. O curso contará com 
exemplos de casos clínicos e alguns exercícios prát icos de modo a auxiliar na 
assim ilação do conteúdo. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Conceitualização de caso;  abordagem cognit ivo-comportamental 
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Ana Paula Basqueira ( IAAC – Cam pinas;  PUC – SP) , Tereza Maria Pires Sério (PUC -  SP)  
 5 Ö$×�Ý�Õ�Ô ����

Michael (1982, 1988, 1993, 2000, 2003)  define operação estabelecedora 
como qualquer mudança no ambiente que altere a efet ividade de algum objeto ou 
evento enquanto reforçador e, simultaneamente, altere a freqüência momentânea 
do comportamento que tem sido seguido por reforçamento. Esses dois efeitos 
foram denominados efeito estabelecedor do reforço e efeito evocat ivo (Michael, 
1993, 2000, 2003) . De acordo com o autor, é comum descrever um procedimento 
operante básico como uma relação de t rês termos envolvendo:  um est ímulo 
antecedente, uma resposta e uma conseqüência. Ent retanto, tal relação não é 
efet iva a menos que a operação estabelecedora esteja num nível apropriado. A 
sugestão para a criação de um novo termo, segundo Michael (1982) , possui um 
valor maior do que apenas uma conveniência term inológica;  para ele, a ausência 
de um termo adequado pode ter feito com que os efeitos já citados tenham sido 
desconsiderados ou tenham sido reunidos em out ra nomenclatura. Além disso, o 
autor sugere que nosso comportamento verbal pode ser melhorado se for possível 
ident ificar em um mesmo termo todas as operações do ambiente que alteram a 
efet ividade dos eventos enquanto reforçadores e explicitam também os efeitos 
evocat ivos de tais operações. Para Laraway e colaboradores (2003) , o conceito de 
operação estabelecedora tem, ut ilmente, fornecido aos analistas do 
comportamento um modo de descrever uma importante classe de variáveis 
operantes cont roladoras. O presente t rabalho tem como objet ivo apresentar o 
conceito de operações estabelecedoras, diferenciar tais operações do conceito de 
est ímulo discrim inat ivo, apresentar as várias classificações propostas, ou seja, 
suas classificações quanto ao aumento ou dim inuição da efet ividade do reforçador 
envolvido (abolidoras e estabelecedoras) , quanto à história de aprendizagem 
( incondicionadas e condicionadas)  e, no caso das operações estabelecedoras 
condicionadas, apresentar também suas classificações quanto à natureza da 
relação com o evento ou condição comportamentalmente significante (subst itutas, 
reflexivas e t ransit ivas) . Além disso, serão apresentados alguns dados sobre 
publicações referentes ao conceito na Análise do Comportamento. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Operações Estabelecedoras, Análise do Comportamento. 
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Nancy Julieta Inocente (UNITAU) , Janine Julieta Inocente (Université Victor Segalen -  
Bordeaux-2 -  France) , Rubens Reim ão (Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo)  
 5 Ö$×�Ý�Õ�Ô ����

Estresse Ocupacional é resultado de um ajuste ent re característ icas 
específicas situacionais e as reações desencadeadas. Os fatores psicossociais do 
t rabalho são aquelas característ icas da organização do t rabalho que afetam a 
saúde dos t rabalhadores por meio de mecanismos fisiológicos e psicológicos. Nos 
últ imos anos, dois principais modelos teóricos do est resse ocupacional com base 
na Sociologia Ocupacional e Médica se destacaram na avaliação das 
característ icas do t rabalho:  Modelo Demanda-Cont role e Modelo Esforço e 
Recompensa no Trabalho -  ERI . No Modelo Demanda-cont role, o est resse é 
decorrente do desequilíbr io do sistema cont role, o t rabalho que apresenta 
grandes exigências, baixo cont role e baixo apoio social é o que apresenta maior 
r isco para doenças. O Modelo Esforço-Recompensa no Trabalho (ERI ) , enfat iza 
que as situações de t rabalho às quais o t rabalhador é exposto provocam 
desequilíbr io, devido ao alto esforço e à baixa recompensa e acarretam reações 
fisológicas e emocionais. A importância do modelo é ser um predit ivo para 
doenças cardiovasculares. Os modelos abordados apontam para informações 
adicionais, quanto as exigências -cont role e esforços e recompensas obt idos no 
t rabalho, enfat izando às cont ingências adversas atuais do t rabalho sobre a saúde. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Est resse Ocupacional;  Demanda -Cont role;  ERI  
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Marcia Corrêa (PUC-SP) , Marlise Bassani (PUC-SP)  
 5 Ö$×�Ý�Õ�Ô ����

A definição mais recente de Psicologia Ambiental aponta como tema cent ral 
as inter- relações ent re pessoa e meio ambiente físico e social. São incluídas as 
dimensões sociais, culturais e temporais que estão sempre presentes na definição 
dos ambientes, mediando percepção, avaliação e at itudes do indivíduo frente ao 
ambiente. A Psicologia Ambiental é uma subárea da Psicologia, é interdisciplinar e 
envolve mult i-abordagens da Psicologia, ent re elas a Análise do Comportamento. 
Surgiu na década de 70, mas sofreu um declínio nas suas publicações na década 
de 80 e vem crescendo novamente, principalmente após a "Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento", a ECO 92. 
Destacaremos aqui os principais t rabalhos dos analistas do comportamento 
realizados em Psicologia Ambiental no exterior e no Brasil, fazendo uma ponte 
com o painel de revisão sobre Psicologia Ambiental nas publicações do Journal of 
Applied Behavior Analysis (JABA)  e do Journal of Experimental Analysis of 
Behavior (JEAB) , apresentado em 2004, no "XI I I  Encont ro da Associação 
Brasileira de Psicoterapia e Medicina Comportamental"  e " I I  Congresso 
I nternacional da Associat ion for Behavior Analysis" . Serão apontados os principais 
t rabalhos desses periódicos, além de t rabalhos relacionados à Análise do 
Comportamento publicados nos principais periódicos sobre Psicologia Ambiental:  
o Journal of Environmental Psychology, o Environment  and Behavior, e o Medio 
Ambiente y Comportam iento Humano, periódico mais recente da área. 
Apresentaremos também t rabalhos dos pesquisadores brasileiros e lat ino-
americanos publicados em diversos periódicos nacionais e internacionais, 
t rabalhos apresentados em congressos e out ras pesquisas que estão em 
andamento, mas que já são conhecidos, como as divulgadas no Laboratório de 
Psicologia Ambiental da UnB. Acreditamos que, apresentando as publicações e 
pesquisas do Brasil e do mundo, podemos dar um incent ivo aos que estão 
interessados em iniciar pesquisas dent ro da Psicologia Ambiental. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Psicologia Ambiental;  pesquisa;  publicações 
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Aline Beckm ann Menezes (UFPA) , Marcus Bentes De Carvalho Neto (UFPA)  
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Remonta à ant iguidade o interesse em ident ificar as causas inatas e 
aprendidas do comportamento. Da filosofia, o debate passou para o campo 
cient ífico, onde permanece até os dias atuais, como polêm ico e complexo. 
Atualmente, a maioria dos autores compreende o comportamento como uma 
relação resultante da interação do organismo com o seu meio, sem separar os 
determ inantes em ext remos. Contudo, pode-se perceber que, com o grande 
avanço técnico das pesquisas em genét ica e do conhecimento acumulado sobre 
do genoma humano, tem se tornado mais freqüente a tentat iva de at r ibuir a 
explicação do comportamento humano ao funcionamento dos genes. O objet ivo 
deste t rabalho foi ident ificar e descrever de forma sistemát ica a evolução histórica 
deste debate desde a filosofia até os t rabalhos empíricos ligados à pesquisa 
básica. I nicialmente, procurou-se ident ificar os diferentes termos ut ilizados pela 
literatura enquanto elementos part icipantes da determ inação do comportamento 
em uma interpretação dicotôm ica. As principais dicotom ias discut idas na literatura 
são:  inst into versus hábito;  inato versus aprendido;  hereditário versus adquir ido;  
genét ico versus ambiental;  congênito versus experiência;  filogenét ico versus 
ontogenét ico. Além disso, procurou-se, a part ir  dos autores lidos, ident ificar e 
discut ir  cr it icamente diferentes propostas de compreensão da interação dos genes 
com o ambiente na formação fenot ípica. Ressalta-se que não há ainda um 
consenso sobre o significado de termos cent rais, de modo a dificultar a 
comparação de resultados, j á que, na realidade, t ratam de fenômenos dist intos. 
Apesar da alardeada resolução da dicotom ia, problemas na term inologia e nos 
procedimentos empíricos de invest igação dos determ inantes do comportamento 
indicam que ainda há muito a ser esclarecido. 

 3$/$95$6�&+$9(�  inato versus aprendido;  determ inantes dos comporta 
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João Paulo B. Albuquerque (UNAMA)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

O presente t rabalho se dedica a expor, de forma didát ica, a importância da 
expansão dos conceitos da análise do comportamento, at ravés da descoberta da 
equivalência de est ímulos realizada por Sidman, principalmente no que diz 
respeito a ampliação dos estudos realizados sobre a lógica humana e a formação 
de conceitos matemát icos, at ravés de uma análise histórica, buscando desde os 
primeiros t rabalhos, que remetem a década de 70, até os principais avanços 
existentes no dia de hoje, de forma a contemplar desde conceitos básicos da 
equivalência, até a formação e desenvolvimento das classes conceituais, 
adicionando uma quarta ou quinta variável à cont ingência de reforçamento básico 
proposta por Skinner, dessa forma, atendendo às necessidades complexas dos 
comportamentos humanos. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Análise do Comportamento, Equivalência de Est ímulo 
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Ana Soares (Universidade da Am azônia) , Luciana Castello (Universidade da Am azônia) , Tat iana 
Ram os (Universidade da Am azônia) , Tahlita Cohen (Universidade da Am azônia)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

O presente t rabalho tem por objet ivo invest igar como a Noção de Resiliência 
relacionada com a Abordagem Comportamental, possibilita o entendimento da 
relação ent re Dinâm ica Familiar e Depressão I nfant il. Para tal estudo, ut ilizou-se o 
referencial teórico da analise do comportamento, resiliência e dinâm ica fam iliar. 
Pode-se constatar que a família é fundamental para const rução do repertório 
comportamental da criança e assim  por influência do ambiente fam iliar a mesma 
pode apresentar ou superar sintomas depressivos, os quais podem ser melhor 
compreendidos at ravés da Análise do Comportamento e da Resiliência. A part ir  
desse estudo ressaltamos finalmente a necessidade da realização de out ras 
pesquisas que enfoquem a relação ent re a família e a cr iança e como essas se 
influenciam mutuamente, além de out ras pesquisas sobre a Resiliência que é um 
tema recente, mas de grande relevância para o estudo de temas psicológicos. 

 3$/$95$6�&+$9(�  depressão infant il;  resiliência;  família 
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Maria Zilah Da Silva Brandão ( Inst ituto de Psicoterapia e Análise do Com pto) , Fernanda 
Jacovozzi ( I nst ituto de Psicoterapia e Análise do Com pto) , Renata Crist ina Alves Da Rocha 
( Inst ituto de Psicoterapia e Análise do Com pto) , Souzanne Langner Dupont  ( I nst ituto de 
Psicoterapia e Análise do Com pto) , Jefferson Sim om ura ( Inst ituto de Psicoterapia e Análise do 
Com pto)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

Esquiva é a prevenção de um est ímulo aversivo por uma resposta, ou seja, 
o indivíduo em ite uma resposta antes mesmo do est ímulo aversivo estar 
presente.A consequência da resposta de esquiva é que o organismo consegue 
evitar o contato como o est imulo aversivo fugindo de algumas propriedades da 
situação que acompanharam o est imulo aversivo no passado. Assim , sendo a 
esquiva um comportamento que ocorre na ausência do est ímulo, ela pode ser 
vista como uma via de mão dupla:  ao mesmo tempo em que o evento aversivo é, 
muitas vezes, esquivado com sucesso, essa mesma esquiva lim ita a 
aprendizagem.Esta últ ima, de um modo geral, se t rata de uma mudança 
relat ivamente permanente no comportamento, resultante da experiência. Nos 
casos clínicos de esquiva o cliente pode apresentar comportamentos de esquiva 
com relação ao seu t rabalho, por exemplo, e possivelmente haverá um 
empobrecimento de seu repertório comportamental no que se refere aos 
comportamentos de t rabalhar e a seus relacionamentos com pessoas ligadas à 
sua área. O não contato com cont ingências referentes ao t rabalho impossibilita 
que o cliente experencie o t rabalhar e conseqüentemente mudanças e aquisições 
comportamentais. Então, se o comportamento de esquiva t raz benefícios e 
prejuízos ao cliente, o terapeuta, pode propor cr iar ou estabelecer relações de 
cont ingência para desenvolver ou instalar comportamentos, alterar padrões, 
assim  como reduzir, enfraquecer ou elim inar comportamentos dos repertórios dos 
indivíduos desde que esteja sempre pensando na funcionalidade destes 
comportamentos e também nos benefícios que isso t rará para o cliente. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Esquiva,clínica,prejuízos 
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Candido V. B. B. Pessoa (PUC/ SP) , Tereza Maria Pires Sério (PUC/ SP)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

O est ímulo discrim inat ivo, segundo Michael (1980) , é a condição 
antecedente na qual um evento cont rola uma classe de respostas, mas apenas 
quando este cont role é estabelecido por uma história de maior sucesso desta 
classe na presença deste est ímulo do que em sua ausência, em relação a um t ipo 
específico de reforçamento. A resposta de observação (RO)  produz estes 
est ímulos com tal função e é reforçada por esta produção. Skinner (1953) , ao 
discut ir  a atenção, fala da sut ileza da RO, que geralmente é encoberta. Wyckoff 
(1952)  delineou um experimento no qual pombos poderiam em it ir  uma RO 
abertamente, facilitando assim  sua medição. Os sujeitos experimentais poderiam 
t ransformar um esquema de reforçamento m isto FI  EXT para recebimento de 
com ida em um esquema múlt iplo FI  EXT:  ao pisar em um pedal (RO)  eram 
produzidos est ímulos relacionados ao componente em vigor no esquema. Holland 
(1958)  e Schroeder e Holland (1968)  também delinearam experimentos que 
podiam medir uma RO emit ida abertamente. Schroeder e Holland (1968)  
demonst raram o caráter operante do movimento dos olhos, colocando o 
movimento dos olhos de t rês part icipantes sob cont role de reforço, em diferentes 
esquemas de reforçamento (FI , FR, mul FR FI  e DRL) . Vários experimentos que 
seguem os modelos de RO de Wyckoff e Holland são usados na invest igação das 
característ icas de reforçamento das RO, levando a, ent re out ros, avanços no 
entendimento da alocação de tempo e freqüência de respostas em esquemas 
concorrentes (Madden e Perone, 1999)  ou em padrões de leitura de crianças de 
desenvolvimento at ípico (Dube e MacI lvane1999) . 

 3$/$95$6�&+$9(�  resposta de observação;  atenção;  cont role de est ím  
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Maria José Carli Gom es (Unip-Cam pus de São José do Rio Preto)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

A gagueira é definida como um distúrbio da fluência caracterizada por 
interrupções anormais no fluxo da fala, sendo geralmente experienciada pelo 
indivíduo que gagueja como uma perda de cont role, j á que ocorre de modo 
involuntário. Na et iologia da gagueira, há várias teorias que procuram explicá- la e 
muitos são os fatores que cont r ibuem para o seu aparecimento. Serão discut idas 
propostas atuais de t ratamento da gagueira, com ênfase no t rabalho do psicólogo 
e do fonoaudiólogo. Para melhor compreender esta patologia tão complexa, serão 
abordados também as propostas de orientação a pais e professores de crianças 
que gaguejam, assim  como o t rabalho de ident ificação precoce e prevenção. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Gagueira, et iologia, t ratamento. 
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Carolina Laurent i (Universidade Federal de São Carlos)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

O presente t rabalho, inicialmente, quest iona uma crít ica corrente 
endereçada ao behaviorismo radical de que esta filosofia elim ina ou reduz a um 
estatuto cognit ivo inferior o papel das teorias em uma ciência do comportamento. 
Considerando que há um lugar legít imo para a teoria na ciência de B.F. Skinner, 
resta perguntar:  afinal, o que é teoria no behaviorismo radical? Uma das 
est ratégias para responder o que é alguma coisa, é indagar pelo seu sent ido. E 
perguntar pelo sent ido de algo no behaviorismo radical é buscar a função desse 
algo. Desta forma, para compreender o que 'teoria' significa é necessário 
invest igar a função que ela exerce na filosofia de ciência skinneriana. I sso será 
feito com base nas t rês interpretações de teoria cient ífica:  realismo, 
inst rumentalismo e descrit ivismo. Em out ras palavras, é com referência a tais 
interpretações que serão examinados alguns sent idos ( isto é, as funções)  do 
termo 'teoria' no behaviorismo radical. Em um primeiro momento, apresenta-se 
uma interpretação vigente da teoria comportamental skinneriana:  a teoria como 
descrição. Na interpretação descrit ivista da teoria do comportamento, as 
declarações teóricas são declarações sobre relações funcionais ent re organismo e 
ambiente. Convém salientar que se t ratam de relações funcionais ent re eventos 
observáveis. Discute-se, nesse contexto, a posição de Skinner quanto à questão 
da causalidade e as implicações desse posicionamento para a explicação cient ífica 
do comportamento. Não obstante, defende-se que a teoria do comportamento de 
Skinner pode também ser lida como uma versão do inst rumentalismo cient ífico. 
Assim  sendo, destaca-se uma out ra função da teoria do comportamento:  a teoria 
como inst rumento conceitual. I sso significa que a teoria funciona como um 
recurso heuríst ico para gerar hipóteses tentat ivas e fomentar a cr iat ividade 
cient ífica. Não só isso:  o potencial explicat ivo da teoria é ampliado estendendo-se 
à explicação de comportamentos que não se moldam completamente aos cânones 
do método experimental (manipulação, cont role e previsão) . Finalmente, são 
indicadas algumas implicações da leitura inst rumentalista da teoria do 
comportamento, dent re estas a subst ituição do critér io de verdade de uma teoria 
pelo de efet ividade, incluindo uma reflexão ét ica da prát ica cient ífica do analista 
do comportamento. 

 3$/$95$6�&+$9(�  teoria comportamental, descrição, interpretação 
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Lídia Natália Dobrianskyj  Weber (UFPR)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

Desde a década de 30, no século XX, cient istas têm se preocupado com 
questões sobre como seria a melhor forma de educar os filhos e quais são as 
conseqüências no desenvolvimento das crianças educadas por diferentes modelos 
de pais. O modelo teórico de Baumrind (1966)  sobre os t ipos de cont role parental 
foi um marco nos estudos que vêm sendo feitos sobre a interação pais- filhos, 
servindo como base para um novo conceito de est ilos parentais que integra 
aspectos emocionais e comportamentais m inim izando o r isco de interpretações 
erradas a respeito de associações ent re aspectos isolados da conduta dos pais e 
característ icas dos filhos. Há que se manter clara a diferença ent re "est ilo"  e 
"prát ica" parentais. O est ilo refere-se a um padrão de comportamento parental 
expresso dent ro de um clima emocional cr iado pelo conjunto das at itudes dos 
pais, o qual inclui as prát icas parentais e também engloba out ros aspectos da 
interação pais- filhos tais como, tom de voz, linguagem corporal, descuido e 
mudança de humor. Já as prát icas parentais correspondem a est ratégias 
comportamentais com conteúdos específicos e com objet ivos de disciplina e 
socialização. O estudo do relacionamento pais- filhos por meio de est ilos parentais 
tem sua relevância por evitar o r isco de interpretações erradas a respeito de 
associações ent re aspectos isolados da conduta dos pais e característ icas dos 
filhos. Comportamentos específicos de pais, como bater, podem t razer 
conseqüências para o desenvolvimento dos filhos;  porém, enfocar qualquer 
destes comportamentos isoladamente pode levar a uma interpretação errônea. A 
t ipologia de cont role parental atual inclui pelo menos quat ro t ipos:  autoritár io, 
autoritat ivo, negligente e indulgente, os quais diferem nos t ipos de antecedentes 
ou est ímulos discrim inat ivos, reforçam diferencialmente comportamentos dist intos 
e, conseqüentemente têm diferentes efeitos sobre o comportamento da criança. A 
equipe de pesquisa do Núcleo de Analise do Comportamento da UFPR criou um 
inst rumento para medir prát icas parentais importantes na interação fam iliar, as 
Escalas de Qualidade de I nteração Familiar (EQI F) . O inst rumento é const ituído 
por 10 escalas que avaliam prát icas parentais e aspectos de interação fam iliar:  
relacionamento afet ivo, envolvimento, regras, punição física, comunicação 
posit iva dos filhos, comunicação negat iva, clima conjugal posit ivo, clima conjugal 
negat ivo, modelo, sent imento dos filhos. Diversas pesquissa têm sido realizadas 
com este inst rumento e out ros e os resultados most ram a necessidade de 
programação de prevenção a respeito da interação fam iliar ent re pais e filhos, 
sendo que a análise do comportamento tem um papel decisivo neste papel. 

 3$/$95$6�&+$9(�  est ilo parental;  disciplina;  filhos 
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Rodrigo Fernando Pereira (Universidade de São Paulo) , Edwiges Silvares (Universidade de São 
Paulo)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

O t ratamento comportamental da enurese noturna primária demanda 
adesão por parte da família aos procedimentos do t ratamento e envolvimento da 
criança que sofre com o problema, como afirma But ler (1994) . No caso da 
enurese, envolver a cr iança significa não só fazê- la cumprir as recomendações do 
terapeuta, mas também fazê- la entender a racional da sua dificuldade e do 
t ratamento, pois essa compreensão ajuda na evolução clínica. O presente 
t rabalho most ra as formas lúdicas de t rabalho com um grupo de crianças 
atendidas pelo Projeto Enurese, realizado pelo Departamento de Psicologia Clínica 
do I nst ituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. O grupo é composto por 
cinco meninos de seis a oito anos e t rês meninas de sete a nove anos de idade. O 
t ratamento consiste em sessões de ludoterapia em grupo para crianças, sessões 
de orientação aos pais e uso do alarme nacional de urina como adjunto. As 
primeiras semanas de atendimento são especialmente focadas no t rabalho com a 
adesão das crianças, com ut ilização de técnicas como:  (1)  história dos quat ro 
anoezinhos:  visa a compreensão das crianças das causas da enurese;  (2)  
desenhos do corpo:  aplicação do conhecimento do mecanismo aprendido na 
história;  (3)  regist ros divert idos de molhadas:  para que a criança observe seu 
próprio comportamento;  (4)  role-play do uso do alarme:  t reinar com a criança a 
ut ilização do alarme em casa, ent re out ras. Os resultados do t rabalho com a 
adesão das próprias crianças podem ser observados pelas suas próprias 
verbalizações ou dos pais, pela presença nas sessões e pela redução no número 
de molhadas, fatores presentes em sete das oito cr ianças que fizeram parte desse 
grupo. 

 3$/$95$6�&+$9(�  enurese nuturna primária;  terapia comportamental;  ludoterapia 
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Christ ian Vichi (Universidade Federal do Vale do São Francisco)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

O conceito de metacont ingência, formulado originalmente por Sigrid Glenn 
(1985) , tem t ido cada vez maior destaque nas principais publicações de análise 
do comportamento, bem como nos congressos nacionais e internacionais da área. 
Trata-se, portanto de um conceito út il para a análise de um fenômeno que já vem 
sendo estudado há muito tempo por muitos psicólogos e alguns analistas do 
comportamento, a part ir  de diversas abordagens metodológicas. Neste curso 
serão apresentadas algumas ant igas propostas para o estudo da evolução e 
manutenção das prát icas culturais (o que envolveria o que chamamos de 
metacont ingências)  desde enfoques puramente teórico-conceituais (Kunkel, 1970, 
Burgess e Bushell, 1969)  até delineamentos quase-experimentais (e.g. Kunkel, 
1985;  1986, Rakos, 1993)  ou mesmo alguns, pouco conhecidos, delineamentos 
experimentais (Jacobs e Campbell, 1961;  Wiggins, 1969) . A conclusão final 
indicará que mesmo antes do surgimento da noção de metacont ingência, j á era 
possível encont rar na literatura especializada diversas tentat ivas de estudo ou 
mesmo de manipulação experimental de prát icas culturais e seus resultados 
agregados. 

 3$/$95$6�&+$9(�  cultura, metacont ingências e análise experimental 
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Elisa Tavares Sanabio Heck (Universidade Católica de Goiás)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

A afirmação de que um dos objet ivos principais da Análise do 
Comportamento é o cont role do comportamento humano costuma causar 
bastante est ranheza ent re aqueles que desconhecem a filosofia do Behaviorismo 
Radical. Geralmente, leigos consideram "cont role" e "coerção" como sendo 
sinônimos e, consequentemente, entendem que o cont role do comportamento é o 
mesmo que coagir os indivíduos a se comportarem "cont ra sua vontade". 
Ent retanto, do ponto de vista analít ico-comportamental, a palavra "cont role" pode 
ser compreendida como influência ou determ inação, sendo que nem todo cont role 
é coercit ivo. Nesse sent ido, dizer que todo comportamento é cont rolado é o 
mesmo que dizer que todo comportamento está sendo influenciado/ determ inado 
por algum evento. Uma vez que a determ inação do comportamento é um dos 
pressupostos básicos da Psicologia enquanto ciência, o cont role do 
comportamento é um fato da realidade e deve, portanto, ser invest igado. Para a 
Análise do Comportamento, tal invest igação parte do princípio que as variáveis de 
cont role estão fora do organismo, em seu ambiente imediato e em sua história 
ambiental. Quando tais variáveis de cont role são ident ificadas e alteradas, é 
possível estabelecer as condições para a em issão de um determ inado 
comportamento. Assim , mudanças nas condições de cont role do comportamento 
podem produzir diferentes padrões comportamentais. Ao ident ificar as condições 
cont roladoras, cada indivíduo poderá escolher e produzir as condições que irão 
influenciar seu próprio comportamento. 

 3$/$95$6�&+$9(�  cont role, determ inação, variáveis ambientais 
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Alexandre José De Souza Peres (Universidade Federal de Uberlândia) , Dárcio Tadeu Lisboa 
Oliveira (Universidade Federal de Uberlândia)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

Baseada na teoria da aprendizagem social, a Terapia Comportamental-
Cognit iva entende que o ambiente, as característ icas e o comportamento 
situacional de uma pessoa determ inam-se reciprocamente e que a 
conceitualização dos problemas psicológicos humanos está relacionada a cinco 
elementos que se modificam e interagem ent re si:  contexto 
interpessoal/ ambiental, comportamento e cognição, fisiologia e funcionamento 
emocional do indivíduo. Desta forma, os terapeutas comportamentais-cognit ivos 
intervêm influenciando padrões de pensamento e de comportamento, levando em 
consideração os processos cognit ivos e comportamentais para modificar a forma 
como os indivíduos interpretam suas experiências e se comportam. Neste 
contexto, com os objet ivos de desenvolver est ratégias de intervenção, de 
prevenir obstáculos ao t ratamento e de adaptar técnicas para ajustar-se a cada 
indivíduo, a conceitualização cont ínua do paciente e de seus problemas em 
termos comportamentais e cognit ivos most ra-se como est ratégia cent ral desta 
abordagem, uma vez que é desencadeadora de um relacionamento terapêut ico 
seguro que enfat iza a colaboração e a part icipação do paciente no processo 
terapêut ico e é a forma mais segura de estabelecer metas e intervir sobre os 
problemas atuais e sobre as situações que causam sofr imento ao paciente, 
elementos chave para a eficácia do t ratamento. Conceitualização de caso refere-
se a uma formulação em cont ínuo desenvolvimento dos problemas apresentados 
pelo paciente em termos comportamentais e cognit ivos, buscando ident ificar o 
padrão comportamental e de pensamento atual do paciente e levantar hipóteses 
sobre eventos desenvolvimentais chaves e padrões duradouros de interpretação 
desses eventos. Desta forma, o objet ivo deste t rabalho é proporcionar ao 
terapeuta comportamental e cognit ivo em formação noções sobre o papel e a 
inter- relação das variáveis comportamentais e cognit ivas no procedimento de 
conceitualização de caso, apontando direcionamentos para o desenvolvimento de 
competências que o auxiliem no planejamento, avaliação e prevenção de 
obstáculos em seu t rabalho. At ravés de exemplos de casos clínicos, pretende-se 
apontar os principais procedimentos, técnicas e inst rumentos que compõe a 
conceitualização de caso. Para tanto, serão apresentadas as principais variáveis 
do contexto cultural e do desenvolvimento do indivíduo;  as variáveis relacionadas 
ao funcionamento comportamental moldado pelos processos de condicionamento 
operante, respondente e vicário e;  as variáveis ligadas ao funcionamento 
cognit ivo:  esquemas, pensamentos automát icos, distorções e suposições 
subjacentes. Pretende-se elucidar o papel do ambiente na elaboração dos 
sintomas cognit ivos e comportamentais. A habilidade de realizar o procedimento 
de conceitualização de caso const itui para o terapeuta a possibilidade de formular 
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programas de reforçamento e arranjo de cont ingências eficazes e de intervir 
sistemat icamente no modo como os pacientes interpretam suas experiências. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Conceitualização de Caso, Terapia Comportamental-Cognit iva 
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Viviane Verdu Rico (UFPA)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

Um dos processos comportamentais envolvendo o responder abst rato, 
t radicionalmente relacionado ao pensar, ao compreender e a out ros fenômenos 
cognit ivos, seria a aquisição de conceitos. O objet ivo deste t rabalho é definir o 
que seria um "conceito"  do ponto de vista analít ico-comportamental e como ele 
seria adquir ido, part indo de alguns estudos clássicos e atuais sobre o tema. 
Discute-se, ainda, o alcance e as lim itações desses dados e interpretações para a 
explicação do comportamento humano simbólico. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Aquisição de conceitos;  Comportamento simbólico;  C 
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Lúcia William s (Universidade Federal de São Carlos) , Andréia Cláudia Dos Santos Marianno 
( ITCR)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����  
 3$/$95$6�&+$9(�   
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Vera Lúcia Raposo Do Am aral (PUCCam pinas e Sobrapar) , Cynthia Borges De Moura (UEL) , 
Ana Lucia I vat iuk (Sobrapar) , Lilian Milani (UNICENP-PR)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

O objet ivo desta mesa redonda é discut ir  Orientação Profissional dent ro da 
perspect iva da Análise do Comportamento, tendo em vista os que buscam 
ingresso no ensino superior ou diretamente no mercado de t rabalho. Na primeira 
apresentação é most rado um modelo de OP envolvendo t rês etapas planejadas 
para o ensino do comportamento de tomada de decisão:  a)  Auto-conhecimento:  
arranjo de cont ingências que propicie a discrim inação de variáveis dos contextos 
de cont role ( fam iliar, social, cultural e econômico)  às quais seus comportamentos 
de escolher e decidir por uma profissão estão expostos;  b)  I nformação 
Profissional:  fornecimento de informação relevante sobre as profissões de 
interesse, e análise da relação com os comportamento auto-descritos;  e c)  
Tomada de Decisão:  análise de critér ios de escolha e exclusão de opções para 
aumento da probabilidade de ocorrência de comportamentos de tomada de 
decisão. Na seqüência, é discut ido como o modelo acima foi adaptado para OP 
com indivíduos que desenvolverão at ividades profissionais básicas ou técnicas. 
Com um número reduzido de sessões (cinco)  o programa atendeu igualmente aos 
objet ivos da OP, pois aumentou a variabilidade comportamental dos part icipantes 
em relação à informação profissional e tornou-os mais discrim inat ivos em relação 
à profissão e suas escolhas. Também, regras e diferenças socioeconômicas são 
variáveis presentes no processo de escolha. Os resultados de uma pesquisa são 
apresentados, com objet ivo de ident ificar quais as regras sociais e/ ou auto- regras 
exercem influência sobre o comportamento de escolha profissional de 
adolescentes cursando o 3º ano do ensino médio, assim  como verificar a 
existência de diferenças socioeconômicas ent re jovens que cursavam escola 
pública e part icular e que pudessem influenciar suas escolhas profissionais. 
Part iciparam do presente estudo 119 indivíduos ent re 16 e 20 anos, 63 do sexo 
masculino e 56 do fem inino. Os dados foram coletados at ravés de um 
quest ionário contendo 15 questões, sendo sete fechadas e oito frases incompletas 
que abordaram temas diversos relacionados à escolha profissional e ao mercado 
de t rabalho. Os resultados apontaram tanto para a existência como para a 
influência de diferenças socioeconômicas ent re os part icipantes da escola pública 
e os da escola part icular, porém eles demonst raram não discrim inar a existência 
dessas diferenças e sua influência sobre a escolha profissional. Duas regras 
principais parecem influenciar a decisão dos part icipantes. A primeira descreveu o 
t rabalho como o único cam inho possível de futuro profissional;  a segunda 
descreveu o estudo, enquanto curso superior ou profissionalizante, como o único 
recurso possível para viabilizar esse futuro. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Orientação Profissional,Regras;  Comportamento de escolha. 
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Robson Nascim ento Cruz (PUC Minas -  Unidade São Gabriel)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

A história do behaviorismo radical é marcada ent re out ras coisas, por 
polêm icas, incompreensões e cont radições apresentadas tanto por seus crít icos 
quanto por seus adeptos. Dent re as possíveis explicações para tantos mal 
entendidos, podemos citar a dificuldade de contextualizar o sistema explicat ivo 
Skinneriano de acordo com seu desenvolvimento histórico. Como conseqüência 
dessa situação observamos caracterizações (que são quase caricaturas)  do 
behaviorismo radical, que não levam em consideração as mudanças drást icas 
(mas que foram const ruídas de forma gradual)  que esse sistema sofreu no 
decorrer do tempo. Uma das principais incompreensões esta provavelmente 
vinculada à idéia amplamente divulgada por não behavioristas, de que essa 
abordagem é fruto de uma visão mecanicista de ciência. Assim , aspectos como, 
certeza absoluta, relações de necessidade e determ inismo rígido, são citados por 
muitos crít icos como partes const ituintes dos fundamentos do behaviorismo 
radical. Portanto, um dos objet ivos desse t rabalho é justamente fazer uma breve 
revisão do desenvolvimento do behaviorismo radical e da análise experimental do 
comportamento. Com a função de apresentar argumentos plausíveis capazes de 
demonst rar que apesar de Skinner ter iniciado seus estudos de psicologia em um 
contexto fortemente mecanicista, e que há fortes indícios desse modelo em seus 
t rabalhos iniciais. Skinner, no entanto, assume cedo as crít icas endereçadas ao 
mecanicismo at ravés da noção de relações funcionais, formuladas inicialmente 
pelo físico e filósofo da ciência Ernest  Mach e, posteriormente sofre também forte 
influência do modelo selecionista de Darwin. Sendo possível observar que no 
desenvolvimento de seu sistema explicat ivo cada vez mais Skinner se afasta da 
física clássica e se aproxima de um modelo selecionista e probabilista de ciência. 
Portanto, tentaremos neste t rabalho apresentar e contextualizar passagens da 
obra de Skinner, que demonst rem essa importante t ransição do mecanicismo 
para o selecionismo. 

 3$/$95$6�&+$9(�  B.F.Skinner, Mecanicismo, Selecionismo 
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Rodrigo Guim arães (PUC-SP) , Nilza Michelet to 
 5 ÷$ø���ö�õ ����

Devido a uma diversidade de opiniões encont radas na literatura sobre 
determ inismo e behaviorismo radical, este estudo teve por objet ivo analisar 
historicamente, a part ir  de periódicos nacionais e est rangeiros, como diferentes 
autores têm abordado as relações ent re behaviorismo radical e determ inismo. 
Mais especificamente, este t rabalho se propôs a analisar:  1)  período de 
publicações sobre o tema, ou seja, ident ificar possíveis períodos em que houve 
uma maior publicação sobre o tema;  2)  a maneira como os autores fazem 
referências às obras de Skinner para defender seus pontos de vista e sua possível 
influência sobre as publicações pert inentes ao tema deste t rabalho;  3)  temas ou 
assuntos abordados pelos autores (ex.:  seleção por conseqüências, liberdade)  
para discut ir  e estabelecer relações ent re determ inismo e behaviorismo radical;  
4)  t rabalhos que analisaram o tema a part ir  de uma perspect iva histórica;  5)  
característ icas das definições de determ inismo apresentadas e sua influência nas 
relações estabelecidas com behaviorismo radical;  6)  a posição que o autor 
assume em cont raste com a sua interpretação sobre a posição de Skinner em 
relação ao tema. Os resultados most ram que houve um pico de publicações sobre 
o tema a part ir  do fim  da década de 80 até o fim  da década de 90. O t ipo de 
referência mais realizada pelos autores foi a t ranscrição de t rechos das obras de 
Skinner seguida pelo t ipo de referência que indica apenas a obra. Os temas mais 
abordados ao relacionar behaviorismo radical e determ inismo foram:  
mecanicismo, seleção por conseqüências, relação funcional, previsão e cont role e 
liberdade, respect ivamente. Poucos t rabalhos realizaram uma análise histórica 
sobre o tema. A maioria dos autores apresenta a mesma posição que eles julgam 
ser a de Skinner em relação o tema deste t rabalho. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Behaviorismo Radical;  Determ inismo;  Análise histórica 
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Carlos Henrique Bohn (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA) , Vânia Lucia Pestana Sant  
Ana (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

No art igo Select ion by consequences, de 1981, B. F. Skinner apresentou um 
modelo de seleção por conseqüências que explica os comportamentos como 
função de t rês níveis de variáveis:  filogenét icas, ontogenét icas e sociogenét icas. 
No primeiro nível se encont ra a seleção natural, que seleciona os 
comportamentos durante a história da espécie, devido ao seu valor de 
sobrevivência. No segundo nível há o condicionamento operante, que seleciona os 
comportamentos durante a história do indivíduo at ravés do reforço. E há ainda 
um terceiro nível, que é decorrente da evolução dos ambientes sociais e culturais 
evoluídos, onde a seleção ocorre at ravés das conseqüências reforçadoras que têm 
efeito no grupo. Este modelo tem como originalidade uma noção de determ inismo 
na qual os comportamentos são cont rolados por suas conseqüências e de maneira 
mult icausal. I sto representa um rompimento com o mecanicismo clássico, no qual 
a causa gera e dá razão ao efeito, e just ifica sua existência. Ou ainda, a causa 
const itui o principio da dedução de todos os seus efeitos possíveis, o que significa 
que a causa cont rola os eventos. Nesta linha de pensamento não há a 
possibilidade de que os comportamentos sejam determ inados por t rês t ipos de 
cont ingências, ou conseqüências. Analisa-se os textos de Japiassu (1979, 1991) , 
nos quais afirma que Skinner considera o repertório comportamental humano 
como função unicamente do reforço, e de Murphey (1992)  e Lorenz (1973, 1981) , 
que asseguram que o mesmo não estuda os comportamentos inatos. Pode-se 
verificar que há uma linha de pensamento em comum ent re esses t rês autores:  
ambos verificam em Skinner uma posição que ignora a herança filogenét ica e 
torna o reforço a única variável da qual os comportamentos humanos são função. 
I sso most ra que os autores vêem em Skinner um monismo na causalidade dos 
comportamentos. Esta posição não corresponde à concepção de comportamento 
que Skinner ut ilizou para const ruir o modelo de seleção por conseqüências. 
Parece que os autores fizeram uma leitura do texto de Skinner como se este fosse 
pautado no mecanicismo clássico. Pode-se concluir que o modelo skinneriano de 
seleção por conseqüências supera o mecaniscismo clássico e abarca a idéia de 
uma sobreposição de cont ingências, ou seja, o comportamento humano é um 
produto colet ivo dos t rês níveis de seleção, como se exemplifica na imprintação e 
na agressão. 

 3$/$95$6�&+$9(�  seleção por conseqüências, determ inismo, sobreposição de 
cont ingências 
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Angelica Capelari (UMESP /  USP) , Eliana Ham asaki (UNIA /  USP) , Crist ina Fonseca (UNIB /  
USP)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

A Análise do Comportamento é uma disciplina que pertence à grade 
curr icular do curso de Psicologia. Em geral, a Análise do Comportamento aparece 
sob diferentes nomes:  Psicologia Experimental, Análise do Comportamento, 
Análise Experimental do Comportamento, Análise Aplicada do Comportamento, 
etc... É m inist rada em diferentes períodos/ semest res (primeiro, segundo, 
terceiro, quarto, oitavo, nono, décimo semest res)  e nem sempre por professores 
especialistas na área, a depender da universidade. Algumas questões, sobre o 
ensino dessa disciplina, pairam sobre cabeça de muitos docentes, tais como:  
Como ensinar Análise do Comportamento? Qual a melhor maneira de ensinar 
princípios tão diferentes do senso comum? Deve-se ensinar a filosofia da ciência -  
Behaviorismo Radical -  antes de ensinar a ciência do comportamento -  Análise do 
Comportamento? E out ras mais... Na dificuldade em obtermos respostas à essas 
questões, a discussão das mesmas pode ser uma alternat iva. Especificamente, 
essas questões refletem as inquietações de docentes de t rês diferentes 
universidades da Grande São Paulo que m inist ram a disciplina Análise do 
Comportamento no curso de Psicologia. Com o objet ivo de invest igar a formação 
de alunos de cursos de Psicologia em Análise do Comportamento, foi elaborado 
um quest ionário baseado nas 20 crít icas mais freqüentes ao Behaviorismo Radical 
e discut idas por Skinner em About  Behaviorism (1974) . O quest ionário foi 
baseado nessas crít icas em função do Behaviorismo Radical ser uma postura 
filosófica diante da ciência e do conhecimento que fundamenta a Análise do 
Comportamento. Os part icipantes da pesquisa foram alunos do curso de 
Psicologia que cursavam a disciplina em diferentes períodos, mais 
especificamente no primeiro e no últ imo semest res nos quais a disciplina era 
m inist rada nas diferentes universidades. Os resultados do presente estudo 
sugerem que existem diferenças quanto à compreensão dos conceitos por parte 
dos alunos em função do semest re no qual as disciplinas são oferecidas. Além 
disso, observou-se que a term inologia ut ilizada pelo Behaviorismo e o vocabulário 
dualista no qual vivemos no dia-a-dia dificultam o entendimento dos conceitos. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Análise do comportamento;  ensino de Análise do comportamento;  
Crít icas ao Behaviorismo 
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Sérgio Cir ino (Faculdade de educação -  UFMG) , João Carlos Muniz Mart inelli (UNIVERSIDADE 
VALE DO RIO DOCE) , Marco Antonio Am aral Chequer (UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE) , 
Manoela Gom es Lopes (Faculdade de educação -  UFMG)  
 5 6�7�I�5�4 ����

A presente mesa redonda tem por objet ivo debater a formação cient ifica 
relacionada à aprendizagem de habilidades e competências consideradas 
cient ificamente relevantes. Tendo como foco a análise de diferentes cont ingências 
propicias à oferta de condições necessárias para uma formação cient ifica 
reforçadora. Na análise dos diferentes efeitos das propostas de arranjo de 
cont ingências, incluem uma avaliação do uso de laboratórios e de ambientes 
sociais como meios de proporcionar tal formação. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Laboratório, ensino e análise de comportamento. 
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Melania Moroz (USP) , Adriana Lourenço Lopes (USP)  
 5 6�7�I�5�4 ����

A abordagem comportamental propõe como objeto de estudo da psicologia 
as interações organismo-  ambiente. A ident ificação das relações cont ingenciais 
presentes em tais interações é o que perm ite, segundo tal proposta, explicar o 
comportamento humano em diferentes expressões -  das mais simples às mais 
complexas, tais como resolver problemas, cr iar poemas, ent re out ras. A Análise 
Funcional é o inst rumento analít ico da abordagem, por perm it ir  ident ificar em 
função de que variáveis o comportamento ocorre. Estudos experimentais das 
interações organismo-  ambiente fornecem condições ideais para a realização de 
analises funcionais, por perm it irem manipulação e cont role de variáveis. Em out ro 
contextos, como educacional, o clinico, o fam iliar, isto não é possível, o que não 
inviabiliza, porém, procedimento analít ico que tenha por modelo a Análise 
Funcional. Na presente mesa, serão apresentadas t rês pesquisas. Uma delas tem 
como foco a avaliação da aprendizagem a part ir  do relato de uma professora do 
primeiro ciclo do ensino fundamental, out ra aborda os comportamentos 
indisciplinares em aulas de ensino médio e, finalmente, a terceira focaliza a 
interação ent re pares durante situação de resolução de problemas por pré-  
escolares. Tais pesquisas diversas quanto aos objetos de estudo, sujeitos e 
inst rumentos de obtenção de dados revelaram possíveis variáveis relacionadas à 
ocorrência dos comportamentos estudados, o que abre espaço para intervenções 
dos profissionais envolvidos na ação educat iva, evidenciando que a Análise 
Funcional pode ser um modelo analít ico com potencial para o estudo de 
fenômenos que ocorrem no contexto educacional. 

 3$/$95$6�&+$9(�  contexto educacional 
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Paula Debert  (Universidade Presbiteriana Mackenzie) , Ana Paula Basqueira (PUC -  SP /  IAAC -  
Cam pinas)  
 5 6�7�I�5�4 ����

Será abordado o conceito de discrim inação condicional, algumas 
característ icas de seu desenvolvimento histórico e sua pert inência para a análise 
de comportamentos complexos. A necessidade de uma eventual reformulação 
deste conceito será apontada com base em considerações crít icas a respeito da 
definição de discrim inação mais t radicionalmente empregada e com base nos 
resultados de estudos que recorreram a alternat ivas metodológicas para o 
estabelecimento de relações condicionais emergentes. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
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Mônica Geraldi Valent im  (Universidade do Sagrado Coração) , Katsum asa Hoshino (UNESP 
Bauru (SP) )  
 5 6�7�I�5�4 ����

A despeito de o "Teste do Nado Forçado" ter sido ut ilizado em larga escala 
para testar a eficácia da maioria dos ant idepressivos atualmente existentes no 
mercado, esse modelo experimental recebe diversas crít icas quanto ao 
preenchimento dos critér ios de validação. Alguns autores consideram que o 
aumento do tempo de imobilidade apresentado pelo rato no reteste não t raduz as 
característ icas da depressão humana e que esse comportamento seria uma 
est ratégia de sobrevivência que pouparia energia e evitaria desgaste maior na 
situação aversiva em que se encont ra. Fundamentam a argumentação na 
observação de que, após um período de imobilidade, o rato volta a apresentar 
novas tentat ivas de enfrentamento. Dent ro de um paradigma de seleção por 
conseqüências, no entanto, as duas interpretações para a imobilidade do rato 
durante o teste do nado forçado não parecem ser necessariamente antagônicas. A 
dist inção ent re normal e patológico não é tão nít ida, tampouco necessária, em 
uma análise comportamental, pois a princípio todo comportamento é adaptat ivo 
dent ro das cont ingências que estão em operação. A imobilidade em uma 
cont ingência aversiva inescapável pode ser funcional pela conseqüência mais 
geral derivada de duas out ras mais imediatas. Essa função geral seria a de 
aumentar o tempo de sobrevivência provinda da redução do gasto energét ico 
excessivo, ao mesmo tempo em que a imobilidade promove redução das chances 
de ser predado. A possibilidade de que comportamentos aparentemente 
disfuncionais possam ser est ratégias selecionadas pela filogênese devido ao seu 
valor adaptat ivo t raz um novo olhar para a situação de atendimento clínico. 
Embora diversas hipóteses ontogenét icas possam ser levantadas para explicar 
comportamentos que parecem ser, à primeira vista, disfuncionais, o papel da 
filogênese na determ inação dos comportamentos não pode ser ignorado. Parece 
ser prom issor que o Terapeuta Comportamental, a part ir  dessas observações, 
tente aliviar a culpa que acompanha muitos processos depressivos e t rabalhar 
sobre a discrim inação de ocasiões adequadas para que o cliente volte a operar em 
momento oportuno. 

 3$/$95$6�&+$9(�  nado forçado, depressão, modelos experimentais 
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Eduardo Cillo (PUC/ MG e Cent ro Universitário Newton Paiva) , Marisa Markunas (EEFE/ USP e 
Finasa Esportes) , Luciana Angelo ( I nst ituto Sedes Sapient iae)  
 5 6�7�I�5�4 ����

Pretende-se nesta apresentação discut ir  aspectos relacionados à formação 
do Analista do Comportamento para intervenção profissional no contexto 
esport ivo, a part ir  da descrição do ambiente esport ivo, como locus de atuação, 
seguida da problemat ização sobre o repertório teórico-conceitual que este 
profissional deverá ter e ao final discut iremos sobre aspectos da prát ica 
propriamente dita, a part ir  da modelagem destes repertórios, seja at ravés da 
prát ica em sí ou da supervisão.A part ir  de uma questão comum que se refere às 
necessidades e exigências da formação do analista do comportamento, pretende-
se descrever o ambiente esport ivo e discut ir  algumas condições da exposição às 
cont ingências no âmbito do esporte e at ividade física. Pretende-se destacar as 
necessidades de aprimoramento da observação como inst rumento de coleta de 
dados e intervenção e a importância de conhecer os parâmetros do contexto ao 
qual ocorrerá a intervenção. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Psicologia do Esporte;  Formação Profissional 
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Mariana Cuns (Universidade Federal do Pará (UFPA) ) , Pat rícia Neder (Universidade Federal do 
Pará (UFPA) )  
 5 6�7�I�5�4 ����

Este t rabalho corresponde ao estudo de um caso clínico, atendido durante o 
Estágio Supervisionado em Psicologia Clínica -  Abordagem Comportamental, no 
período de Março de 2004 a Fevereiro de 2005. A cliente é uma jovem de 21 anos 
de idade, solteira, universitár ia, que buscou o serviço da Clínica-Escola de 
Psicologia da UFPa com o intuito de t rabalhar questões referentes ao ciúme, 
insegurança e agressividade, que consist iram nas queixas iniciais verbalizadas;  
porém, verificou-se, durante o processo terapêut ico, a necessidade de se 
t rabalhar concomitantemente out ras problemát icas apresentadas pela cliente:  
sent imento de baixa auto-est ima, déficits nos repertórios de habilidades sociais e 
de assert ividade assim  como respostas fóbicas, caracterizadas pela dificuldade de 
interação em ambientes sociais e pelo medo de dir igir , sendo todas estas 
visualizadas na fase de avaliação. Realizaram-se quinze sessões no decorrer de 
toda a terapia, sendo que foram divididas em:  seis sessões atendidas na fase de 
avaliação e nove sessões na fase de intervenção. Em relação às técnicas 
comportamentais, aplicadas na etapa de intervenção, ut ilizaram-se:  a observação 
de comportamentos verbais e não-verbais referentes à cliente;  o fornecimento de 
reforçamento posit ivo consequenciando respostas adaptat ivas, a aplicação do 
inventário de habilidades sociais;  a modelagem;  a desenssibilização sistemát ica;  
a biblioterapia ao usar um texto para reflexão e discussão;  o ensaio 
comportamental para t reinar habilidades sociais e a modelação a part ir  do 
momento em que a terapeuta serviu de modelo para sua cliente, em relação à 
em issão comportamentos adaptat ivos. Resultados posit ivos foram alcançados, 
mediante um adequado estabelecimento da relação terapêut ica, podendo 
destacar:  um certo cont role da manifestação de ciúme pela cliente, início da 
em issão de sent imentos de autoconfiança e de auto-est ima, melhoria nos 
repertórios de assert ividade e de habilidades sociais, enfrentamento das fobias, 
mais especificamente do medo de dir igir . 

 3$/$95$6�&+$9(�  Relação terapêut ica;  dependência afet iva;  eventos privados. 
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Márcio Bernik ( IPq -  USP) , Fernanda Trassi Raposo ( IAAC -  Cam pinas)  
 5 6�7�I�5�4 ����  
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Pat rícia Piazzon Queiroz ( IAAC -  Cam pinas) , Laércia Abreu Vasconcelos (Brasilia) , Fat im a 
Contez, Pat r icia Piazzon Queiroz ( IAAC -  Cam pinas) , Jaíde Aparecida Gom es Regra (USP e 
Consultório Part icular)  
 5 6�7�I�5�4 ����

Terapia com Crianças:  Modelos de Atuação baseados na Análise do 
Comportamento A terapia comportamental engloba uma diversidade de propostas 
e modelos de atuação clínica. Neste sent ido, a terapia comportamental abarca 
posições teóricas até mesmo antagônicas da visão de homem e de mundo. Um 
exemplo dessa diversidade são as propostas cognit ivas e as baseadas na análise 
do comportamento. A proposta dessa mesa será apresentar quat ro modelos de 
atuação com crianças baseados na análise experimental do comportamento, na 
ciência do comportamento e na filosofia do behaviorismo radical. Os modelos de 
atuação serão baseados em casos clínicos, demonst rando as análises realizadas a 
part ir  da queixa (dos pais, da criança, cuidadores, etc.) , as intervenções e os 
resultados obt idos. Tornando-se, assim , bastante didát ico a aplicação do 
conhecimento teórico à prát ica clínica. 
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Carlos Eduardo Lopes (Universidade Federal de São Carlos) , José Antônio Dam ásio Abib 
(Universidade Federal de São Carlos) , Alexandre Dit t r ich (Universidade Federal do Paraná) , 
Kester Carrara (Universidade Estadual Paulista)  
 5 6�7�I�5�4 ����

O sujeito do behaviorismo radical é sujeito-em-contexto:  a definição de 
comportamento adotada por essa filosofia desautoriza uma dicotom ização est r ita 
ent re homem e ambiente. O sujeito-em-contexto do behaviorismo radical não só 
age, mas faz-se sujeito a part ir  das conseqüências de sua ação. Uma teoria 
conseqüencialista do sujeito aponta não somente para os efeitos imediatos do 
comportamento, mas para qualquer efeito que dele decorra, a qualquer tempo. 
Tal teoria, portanto, t rata de um sujeito-moral:  um sujeito que const rói a si, aos 
out ros e à sua cultura at ravés de sua ação. A ét ica, no behaviorismo radical, diz 
respeito às conseqüências da ação -  e, portanto, a ét ica deve ser compreendida, 
no interior desta filosofia, como a própria matr iz do sujeito-em-contexto. Este 
"em-contexto" implica a presença do(s)  out ro(s)  e da(s)  cultura(s) :  não apenas 
fazemo-nos sujeitos, mas const ruímos sujeitos e culturas. Os bens da ét ica 
behaviorista radical são todas as conseqüências possíveis da ação do sujeito-em-
contexto. De acordo com esta definição, a principal tarefa de uma ét ica 
conseqüencialista é a harmonização da produção de bens públicos e privados, 
visando não apenas a preservação do sujeito, mas também do out ro e das 
culturas. O sujeito-moral do behaviorismo radical afirma-se em sua plenitude ao 
buscar delinear contextos com estas característ icas. Contudo, escolhas complexas 
se impõem ao analista do comportamento que assume este papel. Os contextos 
sociais são campos de interesses em conflito -  de sujeitos-morais que produzem 
contextos-morais. I nterferindo sobre contextos-morais e sujeitos-morais, o 
analista do comportamento afirma sua própria ét ica. Esta, por sua vez, pode ser 
quest ionada, sob diversos aspectos. Seus objet ivos são aceitáveis? Até que ponto 
tais objet ivos podem confrontar os objet ivos de out ros sujeitos-morais? Sendo o 
próprio analista sujeito-moral, não cabe a análise prelim inar dos contextos-morais 
que o cont rolam? Como tentat iva de concret ização de uma ét ica, o behaviorismo 
radical apresenta-se como filosofia polít ica -  e, como tal, deve fazer-se presente à 
negociação de conseqüências. 

 3$/$95$6�&+$9(�  behaviorismo radical, ét ica, polít ica 
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Maria Am alia Andery (Pont ificia Universidade Católica PUC/ SP) , Em m anuel Zagury Tourinho 
(Universidade Federal do Pará) , Lilian Evilin Dos Santos (Pont ificia Universidade Católica 
PUC/ SP) , Raquel Melo Golfeto (Pont ificia Universidade Católica PUC/ SP) , Roberto Banaco 
(PUCSP) , Maria Luisa Guedes (Pont ificia Universidade Católica PUC/ SP)  
 5 6�7�I�5�4 ����

Serão apresentados os resultados de t rês projetos de pesquisa que 
envolveram diferentes alternat ivas de invest igação e diferentes focos no estudo 
das interações ent re cont role de est ímulos e comportamento humano. Discut ir-se-
á algumas relações ent re discrim inação, auto-discrim inação e relato verbal e suas 
interações. A discussão será baseada no relato e discussão dos resultados dos 
t rabalhos apresentados e considerará alternat ivas de estudo na área. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' .	/ ������������� , 021&3�.&4 :  14: 00: 00   ) .�5 :  15: 20: 00 
�� 6 6�7�7�8�6�7 �  VRB Com portam ento Verbal 
 & 4�5S�4�C�=X/�56�0'=�4R[�6�C�L�/�:Z6 6�g�I�.	[�/�:�?�0�3�.	/�;�6 6�7�=�1�5I�:�4�7 �
 
Antônio De Freitas Ribeiro (Universidade de Brasilia) , Karolina Am orim  ( IAAC -  Cam pinas)  
 5 6�7�I�5�4 ����

O ponto de vista do Comportamento Verbal de Skinner e as abordagens 
sobre Equivalência de Est ímulos (e.g. Sidman)  têm implicações conceituais 
diferentes e por vezes incompat íveis sobre as relações verbais. Apesar dos 
esquemas conceituais dist intos empregados por essas abordagens algumas 
comparações ent re elas serão tentat ivamente estabelecidas. 
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Lilian Michelan (Unesp) , Katsum asa Hoshino (Unesp) , Denise Com binato (Unicam p)  
 5 6�7�I�5�4 ����

Apesar de o luto ser um processo pelo qual, invariavelmente, passam todos 
os indivíduos, a maioria das publicações existentes sobre o tema são de cunho 
existencial e psicanalista. Com o objet ivo de resgatar a concepção 
comportamental do luto e auxiliar na prevenção e manejo dos problemas 
decorrentes deste processo (para o qual a maioria das pessoas e terapeutas não 
tem preparo) , este t rabalho visa analisar o luto do ponto de vista filogenét ico, 
ontogenét ico e cultural. Para tal, pretende-se discut ir  o papel adaptat ivo do luto 
na dimensão filogenét ica abordando a inexorabilidade da morte, os vínculos e os 
diversos t ipos de perdas nos animais, os comportamentos que caracterizam o luto 
em animais, a função biológica das etapas do luto, os concomitantes fisiológicos à 
elaboração do luto e os fatores complicadores deste. Os fatores ontogenét icos 
envolvidos neste processo serão abordados a part ir  da ident ificação da classe de 
respostas que caracterizam o luto normal e patológico no Homem, das 
cont ingências comuns que determ inam estes comportamentos em diversas 
pessoas, das funções de cada etapa do luto, dos fatores impedit ivos do 
desenvolvimento de um luto saudável, incluindo sugestões de intervenções 
terapêut icas. Finalmente, serão discut idos os determ inantes culturais do luto em 
nossa sociedade ao longo do tempo ( incluindo diferenças na maneira e no tempo 
de morrer relacionadas à desigualdade social) , que podem ser evidenciados nas 
expectat ivas sobre a elaboração do luto e apoio ao enlutado. 
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Wander C M P Da Silva ( IBAC) , Tat iana Lussari ( ITCR -  Cam pinas)  
 5 6�7�I�5�4 ����

A ét ica talvez seja um dos temas menos abordado pelos behavioristas. I sso 
nos parece um paradoxo, visto que os comportamentalistas costumam assumir 
posições polêm icas, freqüentemente mal interpretadas por seus crít icos. O 
presente t rabalho pretende most rar que a análise behaviorista representa uma 
ruptura de tal modo contundente com as noções t radicionais de ét ica, fato esse 
que just ificaria falar de uma ét ica behaviorista per se. As principais vertentes 
filosóficas da ét ica:  a teleológica ou finalista e a deontológica, vinculam o conceito 
de ét ica ao livre-arbít r io e ao mentalismo e discutem a ét ica à luz de pressupostos 
considerados falhos pela visão behaviorista. Por seu turno, a ét ica behaviorista 
baseia-se numa visão determ inista. E compreende o homem autônomo e livre 
como um art ifício de dominação e o livre-arbít r io como uma ilusão. A ét ica 
behaviorista aceita a noção de cont role mútuo como subst ituto do homem 
autônomo e livre e se interessa não apenas pelas formas coercit ivas de cont role, 
mas, também, por aquelas efetuadas por cont ingências reforçadoras. Mais ainda;  
busca esclarecer os valores por t rás das formas de cont role. Portanto, numa ét ica 
behaviorista é de fundamental importância a discussão sobre quem cont rola o 
quê, por que cont rola e por quais meios. O t ratamento behaviorista se sustenta 
na perspect iva do comportamento ét ico e nesse sent ido está interessado nas 
variáveis que cont rolam este comportamento. A últ ima parte de nossa 
apresentação fará reflexões sobre os processos de ruptura com as noções 
t radicionais que tem se const ituído, ao longo dos tempos, característ icas 
ident itár ias do behaviorismo, que por esse mot ivo tem sofr ido ataques e 
acusações por parte de out ras abordagens. Alguns desses quest ionamentos serão 
discut idos neste t rabalho, não no intuito de desqualifica- los, mas apenas no 
sent ido de nos beneficiarmos deles, esclarecendo e aprofundando a visão dos 
behavioristas sobre sua própria ét ica. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' .	/ ������������� , 021&3�.&4 :  14: 00: 00   ) .�5 :  15: 20: 00 
�� 6 6�7�7�8�6�7 �  TPC Questões Teóricas, Filosóficas e Conceituais 
 7 6�C�/�S�.	/)3�4�5�4!AQI�>�/ � 6�7�g�I�.	[�/ ��
 
Luciana S. Matni Monte, Alida Viegas Levy, Rosângela Darwich 
 5 6�7�I�5�4 ����

De acordo com o referencial teórico que caracteriza a análise do 
comportamento, cont ingências podem permanecer no cont role de respostas de 
um indivíduo sem que este tenha conhecimento verbal, ou seja, consciente, de tal 
fato. Por out ro lado, o governo do comportamento por regras pode tornar um 
indivíduo insensível às cont ingências em vigor. A união desses dois argumentos 
parece resumir a situação de indivíduos que, em situação de terapia, se 
empenham em não alcançar os objet ivos a que se propõem. Com o presente 
estudo, pretende-se relacionar aspectos conceituais que caracterizam a análise do 
comportamento ao contexto de intervenção analít ico-comportamental. Ressalta-
se a necessidade de invest igação da própria relação terapêut ica, para além da 
análise do cliente. Destacam-se argumentos apresentados pela Terapia Analít ica 
Funcional (FAP)  em referência aos comportamentos denominados de clinicamente 
relevantes, especialmente quanto àqueles que são definidos como expressões da 
queixa na interação com o terapeuta. No caso de esquiva eficiente, a manutenção 
da resposta é explicada por meio da relação que ela estabelece com 
conseqüências aversivas que não chegam a ocorrer. Assim , um repertório 
comportamental amplamente sob cont role de reforçamento negat ivo reflete uma 
espécie de paradoxo:  quanto melhor o cliente ident ifica o que pretende modificar, 
maior a probabilidade de ele esquivar-se das mudanças almejadas. Um caso 
clínico atendido na clínica de psicologia da Universidade da Amazônia (CLI PSI ) , 
em situação de supervisão de orientação analít ico-comportamental, ilust ra a 
situação aqui apresentada. A cliente, de 32 anos, recorreu a atendimento 
psicoterápico pela terceira vez buscando alterar o que indent ificou como uma 
tendência à em issão de respostas agressivas e passivas. Não é raro um indivíduo 
iniciar terapia como uma tentat iva de dim inuir o contato com situações 
coercit ivas. Tendo em vista que, com o decorrer das sessões, a própria terapia 
pode passar a ser mais uma variável facilitadora de fuga-esquiva, este estudo 
aponta para uma perspect iva de exame conceitual da intervenção terapêut ica, 
que permanece por ser ampliada. 
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Larissa Barreto (Universidade Federal do Ceará) , Cint ia Brito (Universidade Federal do Ceará) , 
Arianne Barbosa (Universidade Federal do Ceará) , Lianna Cam elo (Universidade Federal do 
Ceará)  
 5 6�7�I�5�4 ����

A pesquisa visa verificar a relação ent re a prát ica do hipismo e os 
comportamentos assert ivos, ou seja, invest igar se a prát ica do hipismo 
proporciona um aumento da assert ividade por parte de seus prat icantes e, em 
caso posit ivo, analisar como esse processo ocorre. Para tanto foi realizado um 
estudo quant itat ivo-qualitat ivo que se propõe abordar temas referentes à 
Psicologia do Esporte, Hipismo e Análise do Comportamento, rat ificando a 
vinculação destes temas com a modificação comportamental observada nos 
prat icantes de hipismo. A relevância da pesquisa deve-se a escassez de t rabalhos 
que estudam a relação ent re a abordagem comportamental e o hipismo. Além 
disso, esta respalda cient ificamente um conhecimento que já exist ia 
empir icamente dent ro do contexto hípico e possibilita futuros estudos 
relacionando a prát ica hípica, a equoterapia e o t reino de assert ividade, inclusive, 
estudos neurocient íficos.A pesquisa em questão foi realizada no ambiente da 
Escola de Equitação Christus na cidade de Fortaleza (Ceará) . Nesta foi 
selecionada uma amost ra de 18 prat icantes de hipismo, com faixa etária de 11 a 
21 anos, de ambos os sexos e com no mínimo quat ro meses de prát ica hípica.Os 
inst rumentos ut ilizados para coleta de dados foram:  o quest ionário e o roteiro de 
ent revista sem i-est ruturada. Em relação à análise dos dados, pode-se dividir a 
pesquisa em duas etapas. Na primeira, foi feito um levantamento quant itat ivo dos 
quest ionários, a part ir  do qual foram elaborados gráficos, tabelas e porcentagens. 
Na segunda etapa da coleta de dados, foram selecionados cinco indivíduos para a 
realização das ent revistas que foram t ranscritas e analisadas à luz da Teoria 
Comportamental. No intuito de possibilitar essa análise, foi feita uma 
categorização do relato verbal, correlacionando-os com a assert ividade e out ros 
conceitos teóricos comportamentais.At ravés dos dados do quest ionário, obteve-se 
como resultado que 89%  da amost ra discrim inou a prát ica hípica como uma 
variável que propiciou mudança comportamental em seus repertórios assert ivos. 
Vale ressaltar que habilidades sociais como:  aumento do número de am igos, 
autoconfiança, sensação de capacidade, segurança, liberdade e aumento da 
concent ração foram apontados como resultados do esporte em 100%  das 
respostas.Na análise qualitat iva foi possível observar cont ingências que estão 
relacionadas à prát ica do hipismo e o surgimento do comportamento assert ivo, 
como:  a relação com o cavalo, as regras, a disciplina, as quedas, ambiente 
t ranqüilo da hípica e o inst rutor. Assim , at ravés destes métodos, concluímos que 
a prát ica hípica interfere no surgimento ou no aumento da freqüência da em issão 
de comportamentos assert ivos. 
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Norm a Fernandes (Cent ro Universitário Newton Paiva) , Eduardo Cillo (Cent ro Universitário 
Newton Paiva) , Renata Santos (Cent ro Universitário Newton Paiva)  
 5 6�7�I�5�4 ����

Pouco se tem publicado a respeito de arbit ragem de futebol e deste 
contexto, quase não se encont ra bibliografia falando deste universo e suas 
adversidades. Os t rabalhos existentes geralmente, t razem descrições sobre 
at letas e ambiente esport ivo.O presente t rabalho pretende relacionar a literatura 
sobre coersão e seus sub-produtos com a avaliação de possíveis fatores 
causadores de est resse na arbit ragem de futebol de campo.Para tal, a 
metodologia ut ilizada inclui a aplicação de uma escala de est resse (TEPA-F, 
desenvolvida por Samulski, 1998) , em árbit ros iniciantes, atuantes e ex-
árbit ros.Um objet ivo adicional é cont r ibuir para a produção de literatura específica 
em campo tão escasso. 
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Aline Roberta Aceituno Da Costa (Universidade de Rio Verde) , Roosevelt  Riston Starling 
(Universidade Federal de São João del-Rei) , Thiago Dias Costa (Universidade Federal do Pará) , 
Mateus Brasileiro (Universidade Federal de Pernam buco)  
 5 6�7�I�5�4 ����

As Jornadas em Análise do comportamento representam um importante 
cent ro de aglut inação e promoção da Análise do Comportamento. Esta mesa 
redonda pretende analisar que cont ingências estão presentes na criação de 
Jornadas em Análise do Comportamento e quais delas são necessárias e 
suficientes para este intuito. A mesa ainda pretende discut ir  o papel e a 
efet ividade das Jornadas em Análise do Comportamento na promoção e 
divulgação desta ciência no país. Para tanto, coordenadores da Jornada m ineira, 
em sua quinta edição, da jornada da UFSCar, em sua terceira edição e da jornada 
pernambucana, em sua primeira edição, estarão presentes relatando suas 
experiências na criação e coordenação de cada evento. Serão discut idas as 
peculiar idades e semelhanças das cont ingências responsáveis pela cr iação dos 
eventos. Também serão debat idos as dificuldades e sucessos na implementação 
de cada evento. Em seguida, se definirá que público freqüenta estas jornadas e 
qual a sua finalidade. A discussão das condições responsáveis pela cr iação das 
Jornadas pode não só melhorar nossa compreensão a respeito da origem destes 
eventos como também est imular a promoção dos mesmos em out ras regiões do 
país. 
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Karina Magalhães Brasio (PUC-CAMPINAS) , Aline Crist ina Cam pregher (PUC-CAMPINAS) , 
Michelle Sam paio (PUC-CAMPINAS) , Cinthia Sim es Moret t i (PUC-CAMPINAS)  
 5 6�7�I�5�4 ����

O objet ivo deste simpósio é discrim inar a influência do comportamento no 
surgimento, desencadeamento e manutenção da sintomatologia de doenças 
gast r intest inais, sendo elas orgânicas e funcionais. As doenças orgânicas são 
aquelas que apresentam causas est ruturais, infecciosas ou bioquím icas e, as 
doenças funcionais apresentam apenas alterações no funcionamento do aparelho 
digest ivo. Estudos relevam que estas últ imas, por não apresentarem uma 
et iologia específica podem ser fortemente influenciadas e mant idas por 
cont ingências comportamentais. Com a finalidade de diferenciar a relação 
comportamento e doença nas enferm idades orgânicas e funcionais do aparelho 
digest ivo serão descritas:  a Retocolite Ulcerat iva I nespecífica, Doença de Crohn 
comparando com a Síndrome do I ntest ino I rr itável e a Úlcera Pépt ica com a 
Dispepsia Funcional. Doença de Crohn (DC)  e Retocolite Ulcerat iva I nespecífica 
(RCUI )  são doenças inflamatórias intest inais causadas por alterações na 
imunorregulação intest inal. A RCUI  at inge a mucosa do cólon e reto, enquanto a 
DC agride toda a parede intest inal e pode ocorrer em qualquer parte do tubo 
digest ivo da boca ao ânus. A Síndrome do I ntest ino I rr itável (SI I )  é um distúrbio 
funcional do t rato digest ivo, de et iologia desconhecida, no qual a dor e 
desconforto abdominal estão associados à alteração da mot ilidade intest inal e da 
hipersensibilidade visceral. A Úlcera Pépt ica que é caracterizada por feridas de 0,5 
a 2 cm de diâmetro localizadas nas camadas mais profundas da parede do 
estômago ou do duodeno. A Dispepsia Funcional, segundo o Consenso Roma I I , é 
definida como dor ou desconforto, persistente ou recorrente, localizado na região 
cent ral e superior do abdome. Esses sintomas devem estar presentes por mais de 
3 meses (não necessariamente consecut ivos)  no últ imo ano, na ausência de 
doença orgânica que explique o quadro. Segundo as classificações internacionais 
(CI D-10, DSM- I V-R) , as doenças funcionais podem ser classificadas como 
t ranstorno somatoformes (F 45) , j á as doenças orgânicas como fatores 
psicológicos e de comportamento associados a doenças ou t ranstornos 
classificados em out ros locais (F 54) . Levanta-se a hipótese que o t ranstorno 
funcional é um comportamento respondente eliciado por déficits comportamentais 
frente às cont ingências ambientais enquanto a doença orgânica é um 
comportamento operante mant ido por cont ingências reforçadoras e precedido por 
vulnerabilidade biológica (antecedente) . 

 3$/$95$6�&+$9(�  Doenças Gast r intest inais, Análise Funcional, 
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Maria Alice De Mathis (Pós Graduando Depto. Psiquiat r ia FMUSP -  PROTOC) , Priscila Chacon 
(Pós Graduando Depto. Psiquiat r ia FMUSP -  PROTOC) , Crist ina Belot to Da Silva (Colaboradora 
PROTOC FMUSP)  
 5 6�7�I�5�4 ����

O objet ivo desta apresentação é descrever a proposta de t ratamento do 
Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC)  realizado no Massachussets I nst itute for 
OCD (Boston -  EUA) . Tal descrição ocorrerá a part ir  das observações feitas pela 
primeira autora do t rabalho durante um estágio pelo período de t rês meses neste 
inst ituto.Este inst ituto t rata apenas de indivíduos internados, sendo o prazo 
máximo de internação igual a t rês meses. Ent retanto, após a saída do paciente no 
inst ituto, o mesmo tem direito à nova internação pelo prazo de um mês caso haja 
recaída. Esta proposta de t ratamento é intensiva e baseada em princípios 
cognit ivos comportamentais. O procedimento base ut ilizado é a exposição com 
prevenção de respostas (EPR) . Todos os ambientes do inst ituto são programados 
para expor os pacientes, de forma que a EPR ocorra de forma permanente e 
sistemat icamente. 

 3$/$95$6�&+$9(�  TOC;  t ratamento intensivo;  internação 
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Priscilla Souza (clínica part icular)  
 5 w�x�~�v�u ����

O Programa de Enriquecimento I nst rumental (PEI )  é um sistema de 
intervenção psicoeducacional. Foi cr iado na década de 40 pelo psicólogo Reuven 
Feuerstein. Já é ut ilizado em mais de 35 países pelo mundo. Pode ser aplicado em 
crianças a part ir  de 9 anos de idade e adultos sem lim ite de idade.Objet ivos do 
PEI  &# 61623;  Corrigir funções cognit ivas deficientes; &# 61623;  Ajudar a adquir ir  
vocabulário, códigos, conceitos, operações e relações relevantes para as tarefas 
do PEI , bem como para a resolução geral de problemas; &# 61623;  Produzir 
mot ivação int rínseca por meio da formação de hábitos; &# 61623;  Desenvolver o 
pensamento reflexivo; &# 61623;  Desenvolver mot ivação int rínseca em relação à 
tarefa;  &# 61623;  Mudar o papel de receptor passivo e reprodutor de dados de 
uma pessoa para o de gerador at ivo de novas informações, como resultado da 
alteração de percepção de sua auto- imagem.A exposição de pessoas ao PEI  
provoca algumas mudanças relevantes no mediado que dizem respeito, 
principalmente, a um aumento da disposição para t rabalhar com materiais 
didát icos específicos de diferentes disciplinas, aumento da mot ivação int rínseca e 
pront idão para aprender, bem como a melhoria da auto- imagem.Expostos aos 
êxitos dos filhos, os pais podem modificar seu nível de expectat iva e a imagem 
que eles const ruíram do filho enquanto estudante/  aprendiz.No PEI  são realizadas 
tarefas cognit ivamente desafiadoras com auxílio da Mediação. I nst rumentos do 
PEI  Este programa abrange 134 páginas, divididas em 7 inst rumentos, sendo 
eles: &# 61692;  Organização de pontos&# 61692;  Orientação espacial I &# 61692;  
Comparações &# 61692;  Classificações &# 61692;  Percepção analít ica &# 61692;  
Orientação espacial I I &# 61692;  I lust rações No PEI  são t rabalhadas 29 funções 
cognit ivas e 17 operações mentais. Funções cognit ivas são as condições para que 
as capacidades das pessoas se manifestem. Na verdade, const ituem pré-
requisitos das operações mentais que são base para a realização de todoas 
nossas at ividades. 

 3$/$95$6�&+$9(�  desenvolvimento, inteligência, 
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' p	q ������������� , r2s&t�p&u :  15: 40: 00   ) p�v :  17: 00: 00 
�� 6 w�x�x�y�w�x �  EDV Educação 
 $6�,03/,&$d®(6�('8&$&,21$,6�'(�80$�7(25,$�025$/�6.,11(5,$1$�
 
Renata Lim a (FACULDADE RUY BARBOSA)  
 5 w�x�~�v�u ����

Skinner propõe que a ciência do comportamento humano deve procurar 
entender e explicar como os valores são formados. Ao mesmo tempo ele alerta 
para o fato de que o ensino de regras ét icas foi assumido por out ras agências 
sociais diferentes da escola. A ausência e/ ou ineficácia de propostas educacionais 
compromet idas e voltadas para a educação moral, levam à discussão quais 
seriam os objet ivos da escola atualmente? Seria a escola da atualidade 
responsável pela promoção do desenvolvimento humano dos seus alunos? O 
presente t rabalho admite que a escola deve comprometer-se com objet ivos claros 
e explícitos para a formação ét ica dos seus alunos. Sendo assim , entende a 
promoção de uma educação moral enquanto uma educação voltada para o 
desenvolvimento humano. Este t rabalho não pretende encerrar a discussão 
acerca deste tema, pelo cont rário, busca problemat izar quais seriam as 
conseqüentes implicações educacionais impingidas por um referencial skinneriano 
acerca da ét ica e da moral. Além disso busca esclarecer o que se entende por 
uma educação moral dent ro deste referencial e por que promovê- la. 

 3$/$95$6�&+$9(�  educação, desenvolvimento humano, ét ica 
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Pat rícia Luque Carreiro ( IBAC-DF)  
 5 w�x�~�v�u ����

Apresentação dos resultados do Projeto "Um momento presente na 
const rução do futuro", a part ir  da realização de palest ras para pais, da formação 
de grupos de t rabalho com alunos da 5ª a 8ª séries em oficinas vivenciais, e de 
grupos de discussão com os respect ivos professores t itulares, sobre os seguintes 
temas contemporâneos:  sexualidade, relacionamento, auto-est ima e drogas, no 
Colégio Marista de Brasília. Entendemos que o dia-a-dia de uma escola está 
repleto de situações que vão muito além da aplicação de um projeto 
psicopedagógico. Não se mede o sucesso de um aluno apenas por seu 
desempenho escolar. A escola não é um castelo que proteja os alunos de todas as 
situações às quais, enquanto indivíduos e habitantes de um cent ro urbano e de 
um mundo em constante t ransformação, eles estarão expostos. O mundo gira, 
cada vez mais acelerado, e na medida em que o tempo passa, nos vemos às 
voltas com situações para as quais nem sempre encont ramos as melhores 
respostas, ou mesmo os inst rumentos mais adequados com os quais abordar os 
desafios suscitados aos pais, educadores, e, sobretudo, aos próprios alunos -  
esses const rutores do futuro. E o futuro se const rói nas ações do presente, a cada 
novo fazer, a cada nova ou velha at itude. Comportamentos são aprendidos e 
mant idos por uma série de variáveis que não estão sob o completo conhecimento 
e cont role da família ou da escola em que um aluno estuda. O ambiente no qual o 
aluno se relaciona está na m ídia, nas suas am izades, na I nternet , no shopping-
center, nos seus anseios e angúst ias de futuro. Assim , o projeto visou 
principalmente proporcionar aos pais, alunos, professores t itulares e à escola, um 
ambiente seguro para a reflexão, discussão e avaliação de temas 
contemporâneos, bem como a implementação das mudanças necessárias, visando 
à const rução de uma individualidade ét ica e responsável e de uma sociedade mais 
justa e compromet ida com a qualidade de vida de seus membros. Vale ressaltar 
que se t rata de um projeto pioneiro e exclusivo, ut ilizando a Análise do 
Comportamento como base teórica. 

 3$/$95$6�&+$9(�  análise do comportamento;  educação;  contemporaneidade 
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Livia Pontes (Universidade Presbiteriana Mackenzie) , Cibele Freire Santoro (Universidade 
Presbiteriana Mackenzie)  
 5 w�x�~�v�u ����

A Terapia Cognit ivo-Comportamental tornou-se conhecida por se 
caracterizar como uma técnica bastante focal e de curta duração:  "a terapia tem 
uma lim itação temporal e objet ivos explicitamente estabelecidos", afirmaram 
Hawton, Salkovskis, Kirk e Clark (1997)  a respeito dos princípios gerais da 
abordagem cognit ivo -  comportamental. Tal modelo most rou-se eficaz em muitos 
contextos clínicos como é o caso do t ratamento ambulatorial, atendimento em 
clínicas-escola com tempo lim itado, atendimento para t ranstornos psiquiát r icos 
em fase aguda, mudança de comportamentos mal-adaptat ivos, ent re out ros. No 
entanto, principalmente na situação do consultório part icular, em que o cliente 
não apresenta uma queixa clara, ou no out ro ext remo quando há múlt iplas 
queixas com um esquema de funcionalidade comportamental comum a todas 
elas, a psicoterapia não- focalizada ou de auto-conhecimento funcional é uma 
possibilidade de intervenção bastante atual. O presente t rabalho pretende 
apresentar e discut ir  a eficácia da forma de intervenção não focalizada at ravés do 
estudo de caso atendido em consultório part icular por uma terapeuta iniciante, 
sob supervisão. O caso a ser apresentado t rata de uma paciente que foi 
encaminhada à terapia por seu pat rão, com queixas de " temperamento difícil" , 
explosões de raiva e intolerância para com os colegas de t rabalho e clientes. A 
idéia da terapia surgiu por se t ratar de uma excelente funcionária, na qual valeria 
um invest imento. O processo terapêut ico teve um foco mais claro no início, sendo 
este foco dissipado aos poucos, dando lugar a uma abordagem mais livre, que 
incluiu principalmente uma escuta atenciosa, acolhimento, aconselhamentos e 
análise funcional dos comportamentos mais significat ivos. A paciente encont ra-se 
em atendimento há um ano e cinco meses sem previsão de alta, j á que quando 
esta questão foi abordada, a paciente verbalizou preferir  dar cont inuidade à 
terapia, pois esta t inha uma função de desabafo e a fazia sent ir-se melhor.  As 
intervenções focais iniciais abordaram técnicas de assert ividade e habilidades 
sociais, e resultaram em um melhor cont role da impulsividade e expressão de 
sent imentos de modo mais adequado;  o desenvolvimento do caso de uma 
maneira mais livre, não focalizada, passou a operar quando se observou que a 
paciente já estava conseguindo lidar equilibradamente com situações que 
anteriormente considerava est ressantes e passou a t razer relatos de situações 
cot idianas. A perspect iva do t rabalho do ponto de vista das dificuldades e 
realizações bem sucedidas da terapeuta iniciante também foi analisada e será 
discut ida. 

 3$/$95$6�&+$9(�  terapia cognit ivo-comportamental, análise funcional, assert ividade 
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Paula Gom ide (Faculdade Evangélica do Paraná) , I zabela Tissot  Antunes Sam paio (UFPR) , 
Cláudia Solange Da Costa Picanço (Unicenp, UFSC) , Gislaine Cristhiane Berri De Souza (UFPR, 
Unicenp)  
 5 w�x�~�v�u ����

O objet ivo desta mesa é apresentar a validação do I nventário de Est ilos 
Parentais ( I EP)  de Gomide (2003)  e duas pesquisas já realizadas com esse 
inst rumento que envolveram adolescentes em diferentes situações de r isco 
(dependência quím ica e conflitos com a Lei) . O I EP avalia o est ilo parental, ou 
seja, as est ratégias e técnicas ut ilizadas pelos pais para educar os filhos, at ravés 
de sete prát icas educat ivas (negligência, punição inconsistente, disciplina 
relaxada, monitoria negat iva abuso físico, comportamento moral e monitoria 
posit iva) . Pelos escores obt idos em cada uma das prát icas obtém-se o índice de 
est ilo parental. O primeiro t rabalho a ser apresentado, Validação do I nventário de 
Est ilos Parentais, contempla os estudos-piloto, estudos sobre fidedignidade, 
validade interna, externa, perfil das mães de adolescentes infratores, estudos 
sobre comportamento moral, relação ent re prát icas educat ivas e abuso de drogas 
e a normat ização dos dados. O processo de validação possibilitou a const rução de 
duas tabelas normat ivas (materna e paterna)  que dist r ibuem as prát icas 
parentais em quat ro diferentes níveis. O segundo t rabalho, Prát icas educat ivas 
parentais e dependência quím ica, t rata de uma invest igação das prát icas 
educat ivas relatadas por adolescentes, internados em clínicas para t ratamento de 
dependência quím ica. Part iciparam desse estudo cento e dez pacientes com 
idades ent re onze e vinte anos, internados em cinco clínicas de Curit iba, e que 
responderam ao I EP. A análise dos resultados conferiu aos I EP's resultados 
negat ivos, most rando diferenças nas prát icas educat ivas ut ilizadas pelos pais. 
Antes de se envolverem com drogas, predominou o relato do uso de prát icas 
como negligência e abuso físico. Após o uso de drogas, predominou o relato do 
uso de prát icas como a monitoria negat iva, abuso físico e o abuso psicológico. O 
terceiro t rabalho, Prát icas educat ivas e habilidades sociais de mães de 
adolescentes em conflito com a Lei:  um estudo de caso, analisa prát icas 
educat ivas maternas de adolescentes em conflito com a Lei e avalia as 
habilidades sociais maternas. Foram aplicados dois inst rumentos:  o I nventário de 
Habilidade Social e o I EP. As mães part iciparam de um programa de intervenção, 
e suas falas foram categorizadas e analisadas. O estudo ilust rou que tais 
adolescentes possuem mães com déficits significat ivos em habilidades sociais e 
que adotam freqüentemente prát icas educat ivas negat ivas com seus filhos. Esses 
achados indicam direções para programas de intervenção:  inassert ividade 
materna, dificuldades em expressar afeto posit ivo e no auto-cont role da 
agressividade, sensibilização para as conseqüências do uso de prát icas educat ivas 
negat ivas e aprimoramento do uso de prát icas educat ivas posit ivas. 
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Maria Júlia Ferreira Xavier Ribeiro (Universidade de Taubaté) , Elvira Aparecida Sim ões Araujo 
(Universidade de Taubaté) , Marilsa De Sá Rodrigues Tadeucci (Universidade de Taubaté)  
 5 w�x�~�v�u ����

Os analistas de comportamento ut ilizam-se da análise funcional como 
inst rumento fundamental para propor e conduzir processos de intervenção sobre 
repertórios comportamentais. Essa maneira de entender o comportamento 
humano possibilita uma ruptura com o modelo curat ivo clássico da psicologia e 
vincula-se à visão prevent iva, qualquer que seja o estágio de compromet imento 
dos repertórios, excessivos ou deficientes. Habilidades sociais têm se most rado 
como parte altamente relevante do repertório dos indivíduos, à medida que 
muitas vezes maxim izam (ou inversamente, sua ausência m inim iza)  o acesso a 
reforçadores que são cont rolados pelos out ros. Por essa razão, muito esforço é 
feito para gerar conhecimento sobre os modos como essas habilidades podem ser 
desenvolvidas em diferentes contextos. Essa mesa redonda discut irá dados de 
pesquisas em contextos escolares, clínicos e organizacionais, que se voltam ao 
desenvolvimento das habilidades sociais como base de out ros comportamentos 
pró-sociais tanto quanto como necessárias a out ros repertórios, como o 
acadêmico e o profissional. Enfat izará os meios ut ilizados para proceder à análise 
funcional, as dificuldades observadas e os resultados observados. 

 3$/$95$6�&+$9(�  habilidades sociais, análise funcional, prevenção 
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Crist ina Belot to Da Silva (Colaboradora PROTOC FMUSP) , Maria Alice De Mathis (Pós 
Graduanda Depto. Psiquiat r ia FMUSP -  PROTOC) , Priscila Chacon (Pós Graduanda Depto. 
Psiquiat r ia FMUSP -  PROTOC)  
 5 w�x�~�v�u ����

O procedimento de exposição com prevenção de respostas de r ituais tem 
sido descrito como eficaz no t ratamento de casos de t ranstorno obsessivo-
compulsivo em mais de 70 por cento dos casos. No entanto, na prát ica clínica, 
nem sempre é possível aplicar tal procedimento num primeiro momento. Muitos 
são os mot ivos para isto e eles estão diretamente relacionados ao fato deste 
procedimento apresentar um caráter aversivo, o que pode levar o cliente a se 
esquivar ou desist ir  da terapia. I sto ocorre principalmente quando:  o vínculo na 
relação terapeuta-cliente não está estabelecido, quando não há crít ica em relação 
às obsessões e/ ou qualquer forma de aproximação dos est ímulos tem idos é 
ext remamente aversiva para o cliente. O presente t rabalho tem o objet ivo de 
propor out ros procedimentos terapêut icos para t ratamento do TOC, a part ir  da 
apresentação de casos em que não foi possível fazer EPR de forma sistemát ica. 
Nestes casos foi feito principalmente o t reino discrim inat ivo ent re o r itual como 
resposta de fuga do conteúdo das obsessões, evitando que ocorram eventos 
tem idos, ou como resposta de esquiva do próprio pensamento obsessivo, assim  
como do incômodo gerado por ele. Além disso, observou-se para alguns casos 
que out ras cont ingências, além da que garante o alívio após a em issão do r itual, 
poderiam estar mantendo tais comportamentos, como por exemplos situações em 
que os comportamentos obsessivo-compulsivos mantém atenção ou, ainda, 
funcionam como uma esquiva de situações sociais para as quais o cliente não tem 
repertório para lidar ou enfrentar. Nestes casos foi feito também um t reino de 
habilidade social. A associação do t reino discrim inat ivo sobre a função do próprio 
comportamento e do t reino de habilidade social deve garant ir  melhor resposta ao 
t ratamento, uma vez que lidam com out ras cont ingências, além da de esquiva 
dos comportamentos obsessivos, que podem também ajudar a manter o 
comportamento. No entanto, são necessárias pesquisas ut ilizando tais 
procedimentos em linha de base múlt ipla de intervenção e com follow-ups 
programados para ident ificar a eficácia de cada procedimento. 
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Cam ila Muchon De Melo (Universidade Federal de São Carlos -  UFSCar) , Júlio De Rose 
(Universidade Federal de São Carlos -  UFSCar) , Alexandre Dit t r ich (Universidade Federal do 
Paraná) , Carm en Silvia Mot ta Bandini (UFSCar) , Naiene Do Santos Pim entel (UFSCar)  
 5 w�x�~�v�u ����

Podemos analisar a obra de B. F. Skinner considerando t rês aspectos 
fundamentais: 1)  o Behaviorismo Radical, enquanto uma filosofia, aborda os 
pressupostos teóricos de uma ciência 2)  a Análise do Comportamento, que deve 
propiciar o desenvolvimento de uma tecnologia, 3)  a tecnologia do 
comportamento operante voltada para a resolução dos problemas humanos em 
seus diversos contextos. Como conseqüência, temos que o estudo da tecnologia 
envolve também questões relacionadas à ciência e à filosofia. O objet ivo dessa 
apresentação é desenvolver uma análise teórica da tecnologia comportamental 
nos âmbitos da psicoterapia, da educação e do planejamento cultural, na obra 
skinneriana. No caso da psicoterapia comportamental, abordaremos duas 
questões que podem emergir acerca desta tecnologia:  a eficácia do cont role 
exercido pelo terapeuta, considerando seus lim ites de atuação e a possibilidade 
de o terapeuta, mesmo atuando em um contexto "rest r ito" , tornar-se um agente 
de modificação social. No contexto da educação, consideraremos a proposta de 
Skinner para uma tecnologia do ensino voltada à melhoria do sistema 
educacional, baseando-se em sua proposta de ensinar o aluno a pensar e, como 
conseqüência, a cr iar. No contexto da cultura, discut iremos o emprego da 
tecnologia do comportamento aplicada aos problemas sociais at ravés da analise 
do sistema ét ico skinneriano. Consideramos que analises teóricas dos textos de 
Skinner acerca da tecnologia comportamental podem favorecer a discussão e a 
intervenção do analista do comportamento na prát ica. 
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Csilla Alm ásy (Conac) , Ana Maria Pedro Mantovani (Conac) , Kát ia Luciane Langue (Consultório 
Part icular)  
 5 w�x�~�v�u ����

O presente t rabalho tem como objet ivo apresentar de uma maneira geral 
alguns aspectos relevantes para a discussão sobre a preparação para o parto e 
maternidade. Estudos indicam a importância da relação mãe-bebe como uma 
possibilidade de descrever a cient ificação do amor no nascimento em seus 
primeiros m inutos de vida fora do útero. Como um ambiente aversivo ou 
ameaçador pode alterar o comportamento de parir e desta forma, ocorrer à 
indicação para cesárea e ou complicações no parto? O nascimento no Brasil tem 
sido cont rolado por uma sociedade tecnocrata a qual vem produzindo um 
afastando cultural das raízes do nascimento. De acordo com a OMS o Brasil esta 
em segundo lugar no mundo onde a prát ica da cesárea é realizado, um índice que 
necessita da nossa atenção. Tornou-se fácil, rápido e prát ico fazer uma cirurgia e 
t irar um ser humano das ent ranhas de out ro, com local e hora marcada, mas não 
é o comportamento natural de nenhuma espécie animal.O parto natural é o 
respeito à natureza fisiológica da mulher. Esse período deve ser respeitado e 
assist ido, sem ut ilizar procedimento invasivos e desnecessários. É importante 
lembrar que os analistas do comportamento podem aplicar seus conhecimentos a 
fim  de auxiliar as mulheres e seus companheiros a t razerem uma nova vida ao 
mundo experimentando isso de forma posit iva. Lentamente nossa sociedade esta 
mudando o relato e a experimentação do parto o que muda a passagem do 
conhecimento ent re gerações.De acordo com a teoria de Skinner (1966)  
aprendemos at ravés de descrições de cont ingências e ou em contato com as 
mesmas, ou seja, sofrendo as conseqüências sejam elas posit ivas ou não. Uma 
das reflexões relevantes deste presente t rabalho é demonst rar a evolução do 
parto e nascimento. Apresentar a relevância de estudos deste comportamento 
complexo e apresentar os dados obt idos em recentes pesquisas. A seguir, parece 
ser necessário também discut ir :  Como nós psicólogos, analistas do 
comportamento poderíamos estar cont r ibuindo para o fortalecimento de uma 
civilização que t rás em si as raízes do nascimento? 
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Denise Heller (CETECC) , Mariana S. T. Bezerra De Menezes (PUC -  SP)  
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Hélio José Guilhardi ( IAC /  ITCR -  Cam pinas) , Hom enagem  
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Lídia Natália Dobrianskyj  Weber (UFPR) , Lidia Natalia Dobrianskyj  Weber (UFPR) , Alessandra 
Turini Bolsoni Silva (UNESP) , Olívia Justen Brandenburg (UFPR) , Ana Paula Viezzer (UFPR)  
 5 w�x�~�v�u ����

Pesquisas sobre a interação fam iliar são importantes na medida em que a 
const rução do repertório comportamental dos indivíduos se dá principalmente 
nessas relações. Com o objet ivo de explorar este tema, fio elaborado pelas 
autoras o inst rumento "EQI F" (Escalas de Qualidade de I nteração Familiar) , que 
passou por processos de validação e apresentou índices estat íst icos adequados e 
consistentes. O inst rumento é const ituído por 10 escalas que avaliam prát icas 
parentais e aspectos de interação fam iliar:  relacionamento afet ivo, envolvimento, 
regras, punição física, comunicação posit iva dos filhos, comunicação negat iva, 
clima conjugal posit ivo, clima conjugal negat ivo, modelo, sent imento dos filhos. 
At ravés de análises estat íst icas foram estabelecidos pontos de corte que 
perm item avaliar fatores de r isco e de proteção nas interações fam iliares. As 
autoras dão especial atenção para a punição corporal como um fator de r isco para 
o desenvolvimento infant il. Pesquisas most ram diversos efeitos prejudiciais para 
crianças que crescem em ambientes coercit ivos, especialmente quando a punição 
corporal se faz presente. Para prevenir fatores de r isco e desenvolver fatores de 
proteção nas interações fam iliares, foi elaborado um programa de orientação e 
t reinamento para pais em grupo:  PQI F (Programa de Qualidade na I nteração 
Familiar) . Tal programa tem a finalidade de auxiliar os pais no desenvolvimento 
de habilidades que lhes capacitem a aplicar métodos mais eficazes de educação. 
São 8 encont ros semanais com vivências e discussões sobre diversos temas da 
interação pais- filhos. Uma pesquisa realizada já comprovou a eficácia deste 
programa, em que os pais se autoconhecem e modificam a forma de se relacionar 
com os filhos 
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Gildo Angelot t i (Universidade Federal de São Paulo) , José Roberto Leite (UNIFESP) , Elisa H. 
Kozasa (UNIFESP) , Geraldo Possendoro (UNIFESP-EPM)  
 5 w�x�~�v�u ����

A Medicina Comportamental tem como prem issa básica, a promoção e 
manutenção da saúde e prevenção da doença. Campo interdisciplinar, que 
envolve a medicina e a terapia comportamental, bem como técnicas cognit ivas e 
comportamentais, ut ilizadas no t ratamento de diversos t ranstornos físicos e 
mentais, tais como:  t ranstornos de ansiedade, de humor,dermatológicos, 
respiratórios, gast rointest inais, ent re out ros. Suas técnicas, consagradas pela 
terapia comportamental, devido ao grande êxito obt ido nos diversos problemas 
psicofisiológicos e mentais. O relaxamento muscular progressivo, os exercícios de 
respiração diafragmát ica, a meditação, hipnose, bio e neurofeedback fazem parte 
de um arsenal consagrado pela literatura nacional e internacional, tendo em vista 
resultados sat isfatórios encont rados nas mais diversas culturas. Tais resultados 
podem ser encont rados, em função dos diversos programas de promoção de 
saúde, manutenção e prevenção, nos mais diversos cent ros de t ratamento do 
mundo. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Medicina Comportamental;  Terapia Comportamental;  Técnicas 
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Renata Cruz Soares De Azevedo (FCM/ UNICAMP) , Evelyn Christ ina Barrelin ( ITCR -  Cam pinas)  
 5 w�x�~�v�u ����

Em todas as sociedades sempre exist iram drogas, produtos quím icos de 
origem natural ou de laboratório que produzem efeitos sobre o Sistema Nervoso 
Cent ral, sent idos como prazerosos (Bucher, 1995) , os quais denominamos 
Substâncias Psicoat ivas (SPA) .O ser humano sempre procurou fugir de sua 
condição natural cot idiana, empregando substâncias que aliviassem seus males 
ou que propiciassem prazer. À semelhança de certos animais, usuários 
interm itentes de drogas, o homem prim it ivo aparentemente most rou-se portador 
de uma certa sabedoria, como se uma fronteira separasse o possível do perigoso 
(Calanca, 1991) . Com o passar dos séculos esse t ipo de auto regulação, esse 
senso inato de lim ites desapareceu.O recurso às drogas, inicialmente de cunho 
religioso ou médico, dissem inou-se com o homem nas suas m igrações 
marginalizando-se ou tornando-se culturalmente aceitável ou até mesmo banal. 
Numa perspect iva histórica podemos dizer que o uso de drogas tornou-se um 
problema de saúde pública a part ir  da metade do século XI X (Bergeret , 1991) .Do 
ponto de vista contemporâneo, convivemos com um crescimento significat ivo do 
consumo de substâncias psicoat ivas, um uso em idades cada vez mais precoces e 
com o surgimento de novas drogas ou novas formas de ut ilização de drogas já 
conhecidas, variáveis que tornam o consumo potencialmente mais danoso do 
ponto de vista físico, psíquico e social (Azevedo, 2000) . Na atualidade, 
dependência quím ica, toxicomania, drogadição, são alguns dos termos ut ilizados 
para nomear a situação de interação ent re um indivíduo e uma SPA.Tal variedade 
de nomenclaturas aponta estarmos lidando com uma área que t raz em si uma 
mult iplicidade de concepções e ideologias, ora aproximando-se da medicina, ora 
do direito, ora da ant ropologia, ora da psicologia. Esta visão pluridisciplinar vem 
cont r ibuindo com uma ampliação na compreensão da relação do homem com as 
drogas.Diante disto, esta apresentação pretende abordar, de forma breve, alguns 
conceitos fundamentais para a compreensão e abordagem deste fenômeno. Para 
tanto, discut iremos definições atuais de uso nocivo, síndrome de dependência, 
classificação das drogas, aspectos prevent ivos e terapêut icos. 
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Francisco Lotufo Neto ( I nst ituto de Psiquiat r ia FMUSP) , Silvia Banwart  ( clínica part icular) , Eliza 
Barret to ( I pq FMUSP)  
 5 w�x�~�v�u ����

A terapia cognit iva e comporatmental para psicoses tem se most rado 
bastante eficaz incluindo evidencias de vários ensaios clínicos e de uma 
metanálise.O objet ivo da mesa é discut ir  as principais tácnicas ut ilizadas, 
oferecendo uma visão geral do que há de mais atual na literatura. 
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Eliane Falcone (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ) , Silvana Nucci ( IAC -  Cam pinas)  
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Estudos têm relacionado uma variedade de problemas inerentes à profissão 
de psicoterapeuta. Dent re estes se incluem:  dificuldades de relacionamento, 
depressão, abuso de substâncias, maior percentual de burnout  em relação aos 
médicos e enfermeiros e tentat ivas de suicídio. A literatura também tem apontado 
algumas fontes de est resse para o terapeuta. Tais fontes podem ser resultantes:  
1)  das condições de t rabalho (por ex., r ivalidades com colegas médicos em 
ambiente mult idisciplinar;  envolvimento emocional com o sofr imento do paciente;  
proporção excessiva de pacientes difíceis;  incertezas econômicas;  carga excessiva 
de t rabalho etc.) , 2)  dos comportamentos do paciente (por ex., suicídios ou 
tentat ivas de suicídio;  comportamento agressivo ou host il;  telefonemas 
freqüentes para o terapeuta;  comportamento sedutor;  pagamento irregular;  
faltas ou at rasos;  tentat ivas de prolongar a sessão etc.)  e 3)  das característ icas 
pessoais do terapeuta (por ex., sent ir-se responsável pelo bem estar do cliente;  
baixa auto-est ima;  levar t rabalho para casa;  dúvidas acerca da eficácia da 
psicoterapia;  altas dos pacientes;  est resse circunstancial mot ivado por eventos 
fam iliares, mudança de vida etc.;  e padrões de personalidade) . Em estudo 
realizado pela autora para verificar como os terapeutas cognit ivo-
comportamentais reagiam ao comportamento de pacientes difíceis, sugeriu-se 
que as demandas da terapia cognit ivo-comportamental podem também ser 
est ressantes para o terapeuta, na medida em que focalizam a mudança e a 
solução de problemas baseada no aqui e agora. Tais demandas, embora sejam 
eficazes no t ratamento de t ranstornos do Eixo 1, costumam ser ineficientes com 
pacientes difíceis (que apresentam t ranstorno de personalidade) , exigindo maior 
paciência, flexibilidade e criat ividade do terapeuta. Ent retanto, se por um lado o 
exercício da psicoterapia promove uma considerável dose de sofr imento para o 
profissional de ajuda, por out ro lado, alguns estudos apontam conseqüências 
posit ivas em longo prazo, tais como:  crescimento pessoal significat ivo, superação 
de dificuldades pessoais, aumento da consideração pela relação terapêut ica, ent re 
out ros. Pretende-se nesta conferência, a part ir  de uma revisão da literatura, 
discut ir  os tópicos acima mencionados, além de propor sugestões sobre recursos 
que podem ajudar o terapeuta a conduzir o seu t rabalho, t irando proveito de suas 
experiências difíceis na interação com os seus pacientes, com objet ivo de aliviar o 
est resse inerente à profissão, melhorar a qualidade da relação terapêut ica e 
promover crescimento pessoal. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Relação terapêut ica;  A pessoa do terapeuta 
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Antonio Bento Alves De Moraes (Faculdade de Odontologia de Piracicaba -  UNICAMP) , Laura 
Mendes Tom ita (Faculdade de Odontologia de Piracicaba -  UNICAMP) , Rosana De Fát im a 
Possobon (Faculdade de Odontologia de Piracicaba -  UNICAMP) , Karina Cam illo Carrascoza 
(Faculdade de Odontologia de Piracicaba -  UNICAMP)  
 5 w�x�~�v�u ����

Os autores pretendem most rar como a Equipe do Cent ro de Pesquisa e 
Atendimento Odontológico para Pacientes Especiais (Cepae/ FOP/ UNI CAMP)  ut iliza 
os fundamentos da Psicologia Comportamental para o desenvolvimento de suas 
at ividades de pesquisa, ensino e prestação de serviço. Assim , farão relatos sobre 
t rês dos programas oferecidos. Para o desenvolvimento de suas at ividades, o 
Cepae conta com o apoio de profissionais voluntários das áreas de Odontologia, 
Psicologia, Nut r ição e Fonoaudiologia e é coordenado pela área de Psicologia 
Aplicada. Pesquisa é a at ividade cent ral do Cepae, guiando todos os programas 
desenvolvidos. O Programa de Atenção Precoce inicia-se na gestação, por meio do 
Programa de Orientação à Gestante (POG) , pré- requisito para a criança receber 
atendimento até cinco anos. Os encont ros são conduzidos por dent istas e 
psicólogos. Os temas abordados referem-se à importância do aleitamento, 
prevenção/ t ratamento de problemas mamários, conseqüências dos hábitos de 
sucção (chupeta/ mamadeira)  para o desenvolvimento oro- facial, 
prevenção/ cont role dos episódios de cólica e preparo psicológico da gestante para 
os primeiros dias do pós-parto. Quinze dias após o nascimento, mãe-bebê 
começam a freqüentar o Grupo de I ncent ivo ao Aleitamento Materno Exclusivo, e 
são acompanhados nos primeiros seis meses de vida, recebendo apoio emocional, 
informat ivo e inst rumental, para aquisição de condições para a manutenção da 
amamentação e conseqüente saúde física e emocional de ambos. A part ir  dos 6 
meses, a cada consulta, a equipe avalia:  a)  composição da dieta da criança, 
oferecendo inst ruções para sua adequação;  b)  condição de saúde oral da criança 
e índice de placa bacteriana;  c)  alterações oro- faciais e presença de hábitos de 
sucção oral. Estas etapas são acompanhadas pelos psicólogos, que observam a 
relação estabelecida ent re mãe-criança-profisional, disponibilizando orientações 
para a t ríade, no sent ido de estabelecer comportamentos de adesão/ colaboração. 
Aplicar conceitos prevent ivos das alterações orais é vantajoso sob vários 
aspectos:  a)  econômico:  ônus do t ratamento odontológico prevent ivo é menor do 
que do curat ivo;  b)  prevenção de alterações sistêm icas relacionadas com hábitos 
orais (problemas respiratórios e audit ivos, maloclusão e suas conseqüências, tais 
como dores, alterações estét icas, dificuldade ao mast igar com conseqüente 
envolvimento do sistema digest ivo, etc.)  e c)  aquisição de hábitos nut r icionais 
saudáveis:  cont r ibuem para a formação de indivíduo adulto saudável (ex. 
amamentação exclusiva até o 6º mês, baixa freqüência de ingestão de alimentos 
contendo sacarose, etc) . Acima de tudo, intervenções precoces em saúde, 
possibilitam a adaptação da criança à situação de t ratamento a eventos que 
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eliciem respostas emocionais agradáveis, por meio do pareamento do t ratamento 
com est ratégias comportamentais de manejo. 

 3$/$95$6�&+$9(�  atendimento mult idisciplinar;  Prevenção Precoce;  
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Eliana De Lucca (Faculdade Politécnica de Jundiaí)  
 5 w�x�~�v�u ����

Os ataques de pânico são bastante freqüentes nas pessoas que procuram 
serviços médicos gerais e também de especialistas diversos. A prevalência é 
maior para o adulto jovem de sexo fem inino, principalmente quando associado a 
agorafobia. Este t rabalho apresenta o caso clínico de uma mulher de 36 anos com 
sintomas de ataque de pânico com agorafobia há aproximadamente cinco anos e 
com uma alteração comportamental significat iva que a impossibilitava a 
desempenhar suas at ividades com normalidade. Realizaram-se avaliações, 
definiram-se os objet ivos terapêut icos e técnicas cognit ivas e comportamentais 
foram ut ilizadas alcançando-se êxito e a regularização da vida da paciente. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Pânico, Agorafobia, Pânico com agorafobia 
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Priscila Chacon (Pós Graduanda Depto. Psiquiat r ia FMUSP -  PROTOC) , Crist ina Belot to Da Silva 
(Colaboradora PROTOC FMUSP) , Maria Alice De Mathis (Pós Graduanda Depto. Psiquiat r ia 
FMUSP -  PROTOC)  
 5 w�x�~�v�u ����

O objet ivo deste t rabalho é apresentar uma análise funcional do 
procedimento de exposição com prevenção de respostas (EPR)  no t ratamento do 
Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC)  aplicado de forma sistemát ica. 
Pretendemos analisar as cont ingências em vigor na relação cliente- terapeuta 
durante a aplicação da técnica de EPR. Analisaremos do ponto de vista da 
interação verbal ent re cliente- terapeuta as cont ingências que possivelmente 
cont rolam esta relação. A part icipação do terapeuta na vida do cliente de forma 
at iva possivelmente é um reforçador. Este reforçador pode vir nas sessões de EPR 
quando o terapeuta está presente, ou quando cliente relata tê- las feito sozinho e 
então é reforçado. Em ambos os casos, a cadeia EPR é reforçada/ mant ida pela 
relação com o terapeuta. Se isso é verdade qual a natureza desta relação, qual o 
t ipo de cont role que ela exerce no processo terapêut ico do cliente?Para tal análise 
ut ilizaremos dados provenientes de sessões de EPR feitas de forma sistemát ica 
com um cliente com diagnóst ico de TOC. Pretendemos responder algumas 
questões: 1)  Houve dim inuição dos sintomas obsessivo-compulsivos?2)  Ocorreu 
alguma alteração na habilidade verbal do cliente? Houve alteração das variáveis 
de cont role na relação cliente- terapeuta?3)  O que ocorre do ponto de vista da 
função do comportamento operante e respondente que favorece a dim inuição dos 
sintomas após a EPR? 

 3$/$95$6�&+$9(�  TOC; EPR; análise funcional 
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Elaine Silva (Am bulatório I nfant il CEPASE) , Noel Costa (Cent ro Universitário Advent ista de S. 
Paulo)  
 5 �� �¢���� ����

A intervenção comportamental com uso de aparelho de alarme é indicada 
como a melhor forma para t ratar a Enurese Noturna. Visando difundir esse t ipo de 
t ratamento para o serviço público de saúde está sendo realizada uma pesquisa de 
doutorado no I nst ituto de Psicologia da USP, do qual faz parte o presente. Ele 
expõe os resultados da primeira experiência de t ratamento de crianças com 
enurese noturna com o uso do aparelho nacional de alarme em Unidade Básica de 
Saúde (UBS) . Part iciparam desse t rabalho t rês crianças, uma do sexo masculino, 
e duas do sexo fem inino, com idades ent re seis e onze anos. Elas foram atendidas 
em grupo na UBS do Ambulatório I nfant il (CEPASE)  da Prefeitura Municipal de 
Peruíbe -  SP. I nicialmente, os pais responderam a um inst rumento de avaliação 
dos comportamentos dos filhos, o CBCL (Child Behavior Check-List ) . O 
quest ionário invest iga a percepção dos pais sobre os problemas comportamentais 
e a competência social de seus filhos. Foi solicitado que os episódios enurét icos 
fossem regist rados diariamente ao longo do t ratamento. O aparelho de alarme foi 
ut ilizado em paralelo com as sessões de psicoterapia comportamental em grupo 
realizadas em período de 40 semanas, com duração de uma hora, uma vez por 
semana. A primeira metade da sessão era dest inada a uma reunião, em grupo, 
com os pais. A out ra metade era realizada com as crianças. O t rabalho foi dividido 
em t rês fases. Na Fase I , o objet ivo era invest igar junto aos pais:  a)  a et iologia 
da enurese;  b)  a percepção da família sobre enurese, e possíveis mantenedores;  
c)  o uso do aparelho do alarme. Na Fase I I , iniciou-se a intervenção com o 
aparelho de alarme ut ilizado durante todas as noites durante do t ratamento. 
Foram feitas orientações às famílias e às crianças sobre as regras de uso do 
aparelho e sobre as cont ingências adequadas para alcançar o cont role vesical. A 
Fase I I I  consist iu em dar prosseguimento ao uso do aparelho acrescido do 
procedimento de superaprendizagem. Os dados obt idos com o CBCL most raram 
que os responsáveis pelas crianças avaliaram-nas, em média, como clínicas para 
as escalas Distúrbio I nternalizante, Distúrbio Externalizante e Distúrbio Total. No 
entanto, as crianças obt iveram, em média, um alto índice de Competência Social. 
Com relação a enurese, dois dos t rês part icipantes obt iveram o critér io de alta 
( ficar duas semanas seco após o início da superaprendizagem)  durante o período 
determ inado de duração do atendimento. O part icipante t rês não conseguiu 
alcançar esse critér io. Contudo, observamos grandes avanços em seu caso. No 
inicio do t ratamento, essa criança molhava a cama em média seis vezes por 
semana. Os episódios aconteciam mais de uma vez por noite (enurese noturna 
múlt ipla) . Ao term ino das 40ª sessão, sua freqüência de molhadas reduziu para 
duas molhadas por semana. Os resultados obt idos são bastante favoráveis. 
Confirmam a eficiência do t ratamento da enurese com o uso do aparelho de 
alarme e most ram que esse t ipo de atendimento pode ser feito em UBS, o que 
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possibilitará a dissem inação do t ratamento, e seus benefícios à população em 
geral. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
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Thaise Löhr (UnicenP) , Carolina Alves Quint ino (UnicenP) , Dhayana Veiga (UnicenP) , Suzane 
Schm idlin Löhr (UnicenP)  
 5 �� �¢���� ����

Uma das dificuldades enfrentada na aplicação de programas prevent ivos é a 
baixa adesão a este t ipo de t rabalho. Num projeto prevent ivo gratuito visando o 
desenvolvimento de Habilidades Sociais, existente desde 2003 na clínica-escola 
do UnicenP, observou-se baixa adesão dos pais. Na tentat iva de isolar algumas 
variáveis passíveis de cont role da baixa adesão, propusemos em 2004 a 
realização das at ividades em uma escola pública. Na escola foram realizados dois 
grupos:  o primeiro contou com orientação aos pais, professores e crianças, 
ocorr ia uma vez por semana e os encont ros começavam quinze m inutos após o 
term ino da aula das crianças;  o segundo grupo dir igiu-se a uma turma inteira, era 
composto por orientação aos professores e atendimento grupal das crianças, as 
sessões grupais ocorr iam no horário de aula, uma vez por semana e os pais 
foram convidados para part icipar de um único encont ro. Nos dois novos formatos 
a part icipação dos pais foi baixa. No primeiro grupo, dos 27 pais de crianças de 
uma turma, apenas dois part iciparam do projeto. No segundo grupo as 26 
crianças da turma part iciparam da at ividade, mas apenas 5 pais part iciparam da 
sessão dir igida a eles. Estes dados most ram-nos que o espaço em que os 
encont ros aconteciam parecia não ser a variável cent ral da baixa adesão. 
Passamos então à segunda etapa do estudo, em que ent revistamos via telefone 
os pais de todas as crianças das duas turmas, para analisar out ras variáveis com 
potencial para influir  na baixa adesão, como falta de uma cultura prevent iva por 
parte da sociedade ou problemas relacionados ao projeto. Estar-se-á 
apresentando resultados desse estudo os quais subsidiarão ações futuras do 
projeto no que tange à orientação de pais. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Adesão e Orientação de Pais. 
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Eliane Porto Di Nucci Pecorari (Universidade São Francisco)  
 5 �� �¢���� ����

Este t rabalho descreve a importância do diagnóst ico psiquiát r ico correto 
para a atuação do terapeuta cognit ivo-comportamental. Sabe-se que a parceria 
ent re psicólogo e psiquiat ra é fundamental para a saúde mental do cliente, 
part icularmente quando se t rata de uma criança de 8 anos que freqüenta a 1ª 
série do Ensino Fundamental de uma escola publica da cidade de Jundiaí -  SP, 
cuja queixa é agressividade e falta de atenção na escola. A avó procurou a 
terapeuta a part ir  da orientação da escola:  L. é muito agressiva e apresenta 
alguns comportamentos "est ranhos", como puxar os cabelos quando é 
cont rariada. A menina foi deixada com a avó materna quando t inha 3 anos de 
idade. L. tem pouco contato com a mãe e quando a encont ra, ela a espanca 
dizendo que L. é o erro de sua vida, que vai matá- la. Durante a avaliação 
comportamental, foram ident ificados alguns antecedentes (ausência da mãe, 
ansiedade da avó, cobranças da professora e da avó)  referentes aos 
comportamentos apresentados por L. (bater nos colegas, gritar com avó, arrancar 
cabelos, não manter concent ração e atenção) . Foi solicitada uma avaliação 
neurológica e psiquiát r ica, em que foi diagnost icado TDAH. Porém, o psiquiat ra se 
recusava a falar com a terapeuta, pois esta discordava deste diagnóst ico. Durante 
a terapia, L. respondia às técnicas comportamentais e à reest ruturação cognit iva. 
Após voltar das férias, L. estava quase careca, passando gilete pelo corpo todo, 
ext remamente agressiva, principalmente com a terapeuta e conversando sozinha. 
Dizia que havia espír itos mandando ela arrancar os cabelos. L. desenhava e 
contava histórias com temas macabros. Quando realizada alguma intervenção 
com relação à modificação do comportamento e/ ou às crenças irracionais, L. se 
auto-mut ilava. Foi solicitada uma avaliação psiquiát r ica com out ro profissional, o 
qual diagnost icou t r icot ilomania e esquiziofrenia. A avó relatou que a mãe sempre 
teve estes comportamentos e o pai da criança já esteve internado em hospital 
psiquiát r ico. Após a alteração na medicação, L. dim inuiu a freqüência de 
respostas em relação ao arrancar os cabelos e out ros t ipos de auto-mut ilação e 
tem relatado suas crenças irracionais em relação a mãe, a si própria, ao meio 
social e escolar e à avó. Atualmente, a terapeuta está t rabalhando estas crenças 
com L. e realizando o ensaio comportamental com t reino de habilidades sociais 
para que ela volte a se relacionar com as am igas, pois estas se afastaram de L. 
Estão sendo realizadas orientações com avó e professora com relação aos 
comportamentos agressivos e à auto-mut ilação de L.  

 3$/$95$6�&+$9(�   
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Myriam  Christ ina Alves Rodrigues (Universidade Católica de Goiás)  
 5 �� �¢���� ����

Este art igo apresenta um estudo de caso único realizado em contexto 
clínico. O objet ivo deste foi averiguar os problemas na aquisição de leitura e 
escrita de um adolescente que apresentava déficits de aprendizagem. Um melhor 
desenvolvimento no comportamento de leitura e escrita ocorreu, após um 
programa de intervenção, onde foi ut ilizado o paradigma da equivalência de 
est ímulos e os reforçadores sociais. Durante as sessões, observações diretas do 
repertório comportamental do part icipante perm it iram o levantamento dos déficits 
de aprendizagem em relação à leitura e à escrita na fase de Linha de Base. Em 
seguida, iniciou-se a Fase de Treinamento, at ravés de emparelhamento de 
est ímulo condicional e est ímulo discrim inat ivo, ut ilizando como est ímulos modelos 
e de comparação ( figuras, palavras impressas e palavras ditadas) . Após estes 
procedimentos o part icipante foi submet ido à Fases de Testes, nas quais foram 
observadas as probabilidades de ocorrência de relações emergentes sem 
t reinamento prévio. Os dados apresentaram resultados favoráveis na aquisição de 
novos repertórios e caracterizaram a ocorrência de novos desempenhos, sem 
terem sido ensinados previamente. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Equivalência de Est ímulos, matching to sample, cont ingência de 
reforçamento, aprendizagem de leitura e escrita. 
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Agda Dias (Lyo psicologia) , Juliana Dias (Lyo psicologia)  
 5 �� �¢���� ����

A inclusão é um tema discut ido especialmente em nossos dias e exige muito 
de todos os profissionais da escola principalmente do professor que tem contato 
direto e freqüente com o aluno. O direcionamento das ações da escola para a 
solução de problema é imprescindível neste momento e o psicólogo pode auxiliar 
muito neste processo. O psicólogo comportamental pode cont r ibuir de forma mais 
rápida e eficaz devido a ut ilização das técnicas e est ratégias comportamentais. 
Para nortear a atuação do psicólogo neste ambiente é necessário um 
levantamento das dificuldades existentes na escola por causa do processo de 
inclusão, o que objet ivou este t rabalho. Aplicou-se quest ionários em professores 
do turno matut ino de uma escola estadual da cidade de Goiânia-Goiás, que está 
inserida no processo de inclusão há mais de um ano. O quest ionário cont inha 14 
(catorze)  questões, sendo 3 ( t rês)  abertas, 3 ( t rês)  m istas e 8 (oito)  fechadas. 
Quinze professores part iciparam do levantamento, 64%  mulheres e 36%  homens. 
Os professores que já t rabalharam com alunos que apresentavam necessidades 
especiais de ensino somaram 57%  e a necessidade especial mais freqüente foi a 
deficiência audit iva (54% ) . Os professores que nunca fizeram curso sobre temas 
da inclusão foram 86% , e relataram acolher estes alunos com paciência (40% )  e 
bondade (27% ) . Os professores alistaram o Psicólogo como o profissional 
essencial na escola devido ao processo de inclusão. De acordo com os dados 
deste levantamento conclui-se que os professores precisam de mais informação a 
cerca da inclusão e de t reinamento para desenvolver formas prat icas para 
t rabalhar com os diferentes aspectos da inclusão. Este é mais um campo de 
atuação do psicólogo que se encont ra aberto, necessitando de ações efet ivas da 
parte deste profissional. 
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Marcela Filet i (PUCCAMP) , Diana Tosello Laloni (PUCCAMP)  
 5 �� �¢���� ����

Análise Funcional (AF)  do Comportamento é um método de interpretação do 
comportamento humano, ut ilizado na Terapia Comportamental, ora como método 
de diagnóst ico, ora como procedimento de intervenção e de alteração de 
comportamento. Este t rabalho teve como objet ivo fazer um levantamento da 
literatura disponível sobre o que é AF, como é efetuada e como é ut ilizada pelos 
diferentes autores. Ut ilizou-se a revisão de literatura como método de 
invest igação. Foram encont radas 5 referências sobre o assunto. Para Skinner 
(1993) , a relação de "causa e efeito" , foi t ransformada em relação funcional, na 
qual a "causa" significa uma alteração na variável independente e o "efeito"  diz 
respeito à mudança da variável dependente (comportamento) . Malot t , Whaley e 
Malot t  (1997)  afirmam que as causas do comportamento estão nas cont ingências 
ambientais;  os efeitos imediatos ou resultados do comportamento ajudam a 
determ inar a sua ocorrência futura. Se o comportamento ocorre, há um evento, 
est ímulo ou condição reforçadora. Sm ith e I wata (1997)  afirmam que a 
discrim inação descreve uma relação funcional específica ent re eventos 
antecedentes, comportamento e conseqüência, que se aplicam à maior parte das 
circunstâncias. Ent retanto, o est ímulo discrim inat ivo nem sempre evoca respostas 
relevantes. Aparentemente, variáveis que não estão relacionadas à validade do 
reforçamento podem ter efeito na probabilidade do comportamento que irá 
ocorrer. A discrim inação ocorre somente como uma função da correlação ent re 
est ímulo antecedente e certa probabilidade das conseqüências cont ingentes ao 
comportamento. Conclui-se que os autores definem AF como aquela que leva em 
consideração as variáveis externas das quais o comportamento é função. 
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Robson Faggiani (Universidade Federal de Santa Catarina) , Em erson Prates (Universidade 
Federal de Santa Catarina)  
 5 �� �¢���� ����

Uma das principais preocupações do cient ista é com relação à linguagem 
que ut iliza. Os analistas do comportamento enfrentam o obstáculo das expressões 
ordinárias e sem precisão. A linguagem da ciência do comportamento é efet iva;  
no entanto, algumas expressões ut ilizadas podem ser subst ituídas por out ras 
possivelmente mais precisas. Neste t rabalho será discut ido o uso das palavras 
"posit ivo", "negat ivo" e "punição" e apresentados vocábulos alternat ivos para 
nomear os processos indicados por essas palavras. A hipótese é a de que essas 
expressões sejam ut ilizadas na linguagem informal com conotação de valor, e que 
esse uso ordinário pode dificultar a aprendizagem dos conceitos. A discussão se 
just ifica pelo uso amplo e pela importância desses conceitos na análise do 
comportamento. As palavras "posit ivo" e "negat ivo" são ut ilizadas para especificar 
se na relação de cont ingência houve produção ou remoção de est ímulos. No uso 
cot idiano, ambas as palavras conotam valor;  a ut ilização dos vocábulos "por 
adição" e "por subt ração" parece acabar com o problema. Out ra característ ica 
importante dos termos "por adição" e "por subt ração" é se referirem diretamente 
ao que acontece como conseqüência da resposta, ou seja, a adição ou subt ração 
de est ímulos. "Punição", por sua vez, nomeia o processo no qual à resposta do 
organismo segue uma conseqüência que suprime temporariamente a resposta. 
Uma alternat iva viável ao uso da palavra "punição" é o vocábulo "supressão". A 
maior precisão da palavra "supressão" deriva de indicar o efeito da relação 
resposta-conseqüência sobre a resposta. A ut ilização da palavra "supressão" não 
muda os efeitos do est ímulo punit ivo, mas ajuda a reduzir os preconceitos em 
torno do processo natural. Além disso, o termo "punição" parece sugerir alguém 
infligindo cast igo, no entanto, na natureza não há agentes infligindo cast igo ou 
administ rando reforços. Os termos finais seriam "reforçamento/ supressão por 
adição (de est ímulos) "  e "reforçamento/ supressão por subt ração (de est ímulos) "  
A dificuldade para a mudança dos termos advém do seu uso extensivo dent ro e 
fora do Brasil. Ainda que haja concordância ent re os cient istas do comportamento 
de que é válido mudar os nomes dos conceitos, uma mudança efet iva exige ações 
educacionais e inst itucionais cuja discussão está para além do âmbito deste 
estudo. As barreiras à mudança de nomenclatura de conceitos não just ificam 
ignorar a discussão. Este t rabalho é uma proposição teórica;  pesquisas sobre 
possíveis diferenças na facilidade de compreensão dos processos apresentados 
com diferentes nomenclaturas podem ajudar a responder se a mudança é válida, 
e a revisão de out ros conceitos pode engendrar novas proposições. 
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Christ iane Souza (Universidede Federal do Pará) , Mauro Silva Júnior (Universidede Federal do 
Pará) , Anderson Cast ro (Universidede Federal do Pará)  
 5 �� �¢���� ����

A doença de Alzheimer provoca mudanças nas áreas cerebrais que 
cont rolam memória e raciocínio. No estágio final, afeta também funções 
responsáveis pelos movimentos, implicando até dependência total. O objet ivo 
deste estudo foi conhecer as dificuldades cot idianas vividas pelas famílias dos 
portadores de Alzheimer freqüentadoras da Associação Brasileira de Alzheimer 
Pará (ABRAZ-Pa) , bem como avaliar as possibilidades de melhora de convívio. 
Part iciparam da pesquisa t rês famílias. Uma das famílias não é freqüentadora da 
Associação. As ent revistas ocorreram na casa de cada família voluntária at ravés 
de quest ionário. Os resultados most raram diversidade na forma de receber o 
diagnóst ico, mas a família que já conhecia a doença lidou melhor com a nova 
situação. Sobre as mudanças de comportamento, foram relatados casos de 
esquecimento de at ividades simples do cot idiano como:  higiene, t roca de roupa, 
cômodos da casa, bem como desconhecimento do valor do dinheiro, dificuldades 
na administ ração do lar, comportamentos de esconder coisas, sent ir-se 
ameaçado, estados de depressão e perda da noção de tempo e espaço em 
estados de apat ia. Os cuidadores disseram que para lidar com a mudança é 
preciso aceitá- la, procurar conhecer a doença e fazer na medida do possível as 
vontades do portador. Dent re as respostas obt idas, as maiores dificuldades são 
lidar com a dependência, o const rangimento em fazer a higiene, esconder objetos 
perfurantes e ter cuidado com o fogão e as portas para evitar que o portador se 
machuque ou se perca. Os resultados também most raram que a t roca de 
experiências ajuda as famílias a não se sent irem desamparadas e sozinhas e 
conhecer a doença ajuda a dim inuir a angúst ia das mudanças em cada fase. 
Neste sent ido, o t rabalho da Associação é de grande importância, pois dá suporte 
e t ratamento, incluindo médico e psicológico, e o grupo de apoio proporciona 
amparo ent re os part icipantes. 
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Marcia Lum i Yokogawa (Mackenzie) , Fábio Leyser Gonçalves (Mackenzie)  
 5 �� �¢���� ����

Estudos relacionados ao consumo de cigarro most ram que a cessação da 
nicot ina cont ida no cigarro pode causar alterações que afetam o humor, tais como 
irr itabilidade, ansiedade, dificuldade de concent ração, inquietação e impaciência. 
A presente pesquisa tem por objet ivo verificar se a fissura por cigarro influencia 
no humor. Método:  Para estudar a relação ent re fissura de cigarro e estados de 
humor serão usados dois quest ionários:  um para fissura por cigarro, o TCQ 
(Tobacco Craving Quest ionnaire) , e uma escala para avaliação do humor, a VAS 
(Escalas Analógicas de Humor) . Foi usada uma amost ra de 20 universitár ios que 
fumam de 10 a 15 cigarros por dia, de ambos os sexos e com faixa etária ent re 
18 a 25 anos. Essa amost ra foi dividida em dois grupos, experimental e cont role, 
os part icipantes dos dois grupos fumaram um cigarro antes de responder pela 
primeira vez o TCQ e a VAS, depois de uma hora responderam novamente aos 
dois quest ionários e depois de duas horas, contando a part ir  do primeiro cigarro, 
responderam pela ult ima vez. As diferenças ent re o grupo experimental e cont role 
é que o grupo experimental ficou dent ro de uma sala em abst inência de cigarro 
durante esse período, e o grupo cont role não ficou dent ro de uma sala e pôde 
fumar quantos cigarros quisesse. Resultados:  A part ir  dos dados coletados 
observou-se que o grupo experimental apresentou um aumento da fissura ao 
longo das duas horas de abst inência, o grupo cont role apresentou um aumento e 
depois uma queda da fissura por cigarro ao longo de duas horas. Em relação à 
VAS, houve uma maior presença de estados de ansiedade, sedação física e out ros 
sent imentos e at itudes. Além disso, esses estados most raram-se correlacionados 
ao escore do TCQ. Conclusão:  Pode-se concluir que o quest ionário usado tem 
validade aparente, pois houve um aumento da fissura por cigarro em função da 
abst inência. Conclui-se, também, que fissura e humor são variáveis 
correlacionadas. 
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Aline Granchi (Universidade Sagrado Coração) , Katsum asa Hoshino (DCB -  Faculdade de 
Ciências -  UNESP)  
 5 �� �¢���� ����

A análise comportamental considera que os sonhos são comportamentos 
encobertos referentes aos eventos do dia, reevocados no sono, e organizados de 
conform idade com as cont ingências individuais que determ inam seus 
comportamentos na vigília. Esta dependência às cont ingências individuais leva a 
indagar por que os sonhos com monst ros e grande conteúdo emocional são 
bastante sim ilares e freqüentes em crianças. O presente estudo procura confirmar 
a hipótese de que eles decorrem da sim ilar idade das situações vividas em 
determ inada faixa etária e que estabelecem cont ingências parecidas. Para isso, 
foi pedido a 21 crianças de 7-8 anos, de ambos os sexos, que lembrassem de um 
sonho e o desenhassem, relatando-o em seguida. O relato das crianças não 
alfabet izadas foi t ranscrito pela ent revistadora. A m icro-análise funcional do 
conteúdo dos sonhos ( ressaltando-se que em muitos sonhos a conseqüência não 
pôde ser determ inada devido ao acordar)  indicou que a est rutura comum é das 
crianças estarem, sem a ajuda dos pais ou out ros adultos, em uma situação 
problemát ica grande, às vezes, não claramente definida que lhes induz muita 
ansiedade e medo. Estes dados foram confirmados pela análise de conteúdo dos 
julgamentos dos temas cent rais dos sonhos feitos por 45 estudantes de 
psicologia. Os dados fornecidos pela responsável pelas crianças most ram que 
existe concomitância destes sonhos com a exposição das crianças a situações 
reais comuns da idade, sem a ajuda de adultos, que lhes são novas e indutoras 
de ansiedade e medo, tais como o começar o ensino fundamental, problemas com 
out ras crianças ou com adultos desconhecidos, separação dos pais, etc. Embora 
os elementos est ruturais dos sonhos tenham se most rado sim ilares, as imagens 
visuais do conteúdo dos sonhos most raram decorrer de out ras cont ingências 
individuais. Assim , a ansiedade e medo foram "vistas" como sendo devidas a 
monst ros ou animais ferozes vistos em filmes de TV ou de contos;  os problemas 
como sendo o perigo de serem perseguidos, capturados ou devorados;  a falta de 
uma definição clara do problema como eventos à noite ou dent ro da floresta. A 
ausência de ajuda foram visualizadas como cenas de desamparo, tais como 
"sozinho, com o irmão menor, no telhado da casa para o leão não pegar" . Os 
dados obt idos confirmam que a sim ilar idade da est rutura dos sonhos decorre da 
sim ilar idade das cont ingências que se estabelecem em situações semelhantes de 
vida e esta sim ilar idade est rutural indica que os sonhos têm uma função geral da 
qual deriva a função individual.  
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Karine Caldeira (Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) ) , Lúcia William s (Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar) ) , Rachel Brino (Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) )  
 5 �� �¢���� ����

Acredita-se que o abuso sexual infant il seja um problema "silencioso", pois é 
pouco denunciado. Estudos apontam que a maior parte dos casos de abuso é 
int rafam iliar, sendo o pai e o padrasto os agressores mais freqüentes. Os 
resultados a respeito da idade da vít ima e a relação vít ima/ denunciante não são 
conclusivos. O presente estudo tem dois objet ivos:  a)  realizar um levantamento 
para caracterização dos casos de abuso sexual infant il j unto aos órgãos 
competentes da cidade de São Carlos no período de janeiro a dezembro de 2003 
e b)  levantar e analisar as evidências cont idas nos processos responsáveis pela 
condenação ou não dos agressores nos casos denunciados nesse período, 
levando-se em conta especialmente, dados dos laudos psicológicos das vít imas. 
Foi ut ilizada uma Ficha de Caracterização contendo 17 categorias estabelecidas a 
part ir  de consulta aos Bolet ins de Ocorrência e aos processos presentes na 
Delegacia da Mulher, Conselho Tutelar e Fórum Crim inal. Os resultados most ram 
que a parcela de vít imas mais at ingidas tem ent re 13 e 16 anos e os agressores 
encont ram-se com faixas etárias mais dist r ibuídas. Conforme most rado pela 
literatura, o agressor mais freqüente foi o padrasto e a autora da denúncia, a mãe 
da vít ima. O tempo decorr ido ent re o abuso e queixa teve maior concent ração em 
um mês ou menos. Do total de 37 casos denunciados nesse período, apenas um 
agressor foi condenado. Além disso, não foi encont rado nenhum exame 
psicológico das vít imas e nenhum encaminhamento a serviços de atendimento. 
Foi constatada uma grande dificuldade de obter as informações para o estudo, 
pois os B.O.s e os processos deixam de abranger muitas informações importantes 
cont idas na Ficha de Caracterização. Das 37 denúncias chegadas à Delegacia da 
Mulher, apenas 12 foram encaminhadas ao t r ibunal e destas, somente 3 viraram 
processo crim inal. Esses dois réus foram absolvidos por alegação de falta de 
provas concretas, no caso, o parecer posit ivo do laudo médico. Assim , percebe-se 
a necessidade de t rabalhos posteriores que possam most rar a concepção real 
sobre o que é o abuso sexual (prát icas dist intas da penet ração, que não 
aparecem no exame médico, mas que também se configuram como abuso sexual)  
e suas conseqüências para as vít imas, para cada um dos profissionais envolvidos 
em casos de denúncia. Demonst ra-se também a importância de ações conjuntas 
ent re esses vários profissionais envolvidos para encont rar maneiras de haver 
maior número de condenação de agressores.  
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Fabiana Alves Leite De Aguiar (Universidade Católica de Goiás) , Gina Nolêto Bueno 
(Universidade Católica de Goiás;  Faculdade Cam bury)  
 5 �� �¢���� ����

O presente t rabalho objet ivou verificar como ocorre o círculo ent re os 
comportamentos de medo e dependência, ut ilizando-se técnicas respondentes, 
cognit ivas e comportamentais. A part icipante é Amélia (nome fict ício) , sexo 
fem inino, 29 anos, casada, ensino fundamental completo, apresentando Fobia 
Específica e Transtorno de Personalidade Dependente, e uma tentat iva de 
suicídio. O programa terapêut ico foi realizado em consultório-padrão de uma 
Clínica Escola de Psicologia, durante 3 meses, abrangendo 20 sessões de 1 hora e 
40 m inutos e dividido em t rês etapas:  Linha de Base, I ntervenção e Avaliação 
Final. A intervenção terapêut ica, proposta, possibilitou a funcionalização dos 
comportamentos desadaptados da part icipante, bem como a aquisição de novas 
habilidades sociais. Os resultados obt idos favoreceram o alcance do objet ivo, 
sugerindo novas pesquisas neste contexto. 
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Luziane Kirchner (Cent ro Universitário Posit ivo (UnicenP) ) , André Andrade (Cent ro 
Universitário Posit ivo (UnicenP) ) , Suzane Schm idlin Löhr (Cent ro Universitário Posit ivo 
(UnicenP) )  
 5 �� �¢���� ����

Vários estudos têm invest igado fatores de r isco e fatores de proteção na 
aquisição de comportamentos pró-sociais, e seus achados fornecem base para o 
desenvolvimento de programas prevent ivos na área. O estudo apoiou-se no 
levantamento prévio t razido pela literatura de fatores de r isco e proteção na área 
de Habilidades Sociais. Descreve um projeto em que a meta era realizar 
intervenções prevent ivas na área de habilidades sociais, dir igido a crianças de 6 a 
8 anos, com objet ivo de intervir nos fatores de r isco e incrementar os fatores de 
proteção de tal habilidade. Os grupos eram abertos a todas as crianças de turmas 
de pré-escola da rede pública contatadas. Sua composição final mesclava crianças 
que apresentavam ou não fatores de r isco na área das habilidades sociais. Para 
avaliação do projeto quanto a mudanças no comportamento das crianças, 
especialmente na área de relacionamento interpessoal, ut ilizou-se os dados 
regist rados pelos pais no CBCL (Child Behavior Checklist )  aplicado em um 
encont ro antes do início das sessões com as crianças e em um encont ro que 
ocorreu após as 10 sessões de atendimento grupal das crianças. O CBCL fornece 
informações sobre a percepção dos pais quanto aos comportamentos dos filhos 
em vários aspectos, ent re eles:  competência social, distúrbio internalizante, 
distúrbio externalizante e distúrbio total. Verificou-se que o projeto foi efet ivo no 
que se refere à intervenção junto aos fatores de r isco e incremento da proteção, 
havendo dim inuição de distúrbio internalizante, distúrbio externalizante, e 
distúrbio total nas crianças, embora sejam observadas pequenas alterações em 
relação à média nas categorias de competência social. O índice de mudança foi 
discreto, mas considerando t ratar-se de um projeto prevent ivo, no qual o nível 
inicial das crianças em alguns aspectos já era apropriado, pode-se inferir  que o 
projeto at ingiu seus objet ivos. Ao intervir nos comportamentos de r isco, não 
habilidosos das crianças, o projeto facilitou a aquisição de repertórios adequados 
para interagir no ambiente, por parte destas crianças. Ainda não se pode avaliar 
se esta ação impede o envolvimento futuro em problemas na área de 
relacionamento interpessoal, uma vez que tal observação exigir ia a realização de 
estudos longitudinais. 
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Pat rícia Gregui (Universidade Estadual de Londrina) , Gisele Silva (Universidade Estadual de 
Londrina) , Evandro Eliotério (Universidade Estadual de Londrina) , Maria Luiza Marinho 
(Universidade Estadual de Londrina)  
 5 �� �¢���� ����

Muitos autores vêm t rabalhando a temát ica de agressividade no esporte em 
busca de uma definição apropriada. Alguns deles subdividem o termo 
agressividade em host il e inst rumental, out ros preferem não subdividi- lo, mas 
classificá- lo como sendo comportamentos agressivos e assert ivos, os primeiros 
t ratando-se de comportamentos intencionais cujos objet ivos sejam lesionar ou 
machucar out ro ser vivo que esteja interessado em evitar tal comportamento e, 
os últ imos, compreendem comportamentos em que joga-se pelas regras com alta 
intensidade e at ivação, mas sem intenção de lesionar. O objet ivo deste projeto é 
verificar a conceituação de agressividade e assert ividade ent re os t reinadores de 
diferentes modalidades esport ivas, diferenciando as situações em que os at letas 
são encorajados a se comportarem de maneira agressiva ou assert iva segundo a 
ót ica do t reinador, além de analisar qual é a influência dos comportamentos 
agressivos sobre o desempenho dos at letas de acordo com a percepção dos 
t reinadores, e observar se existem diferenças ent re os esportes colet ivos e 
individuais quanto ao uso da agressividade por parte dos t reinadores. Para tanto, 
serão realizadas ent revistas com t reinadores de quat ro modalidades esport ivas 
(basquete, futebol, j udô e j iu- j itsu) , que serão realizadas nos respect ivos locais 
de t rabalho. A analise dos quest ionários, segundo a ót ica da Analise do 
Comportamento, poderá fornecer informações importantes acerca de como os 
t reinadores encorajam a ut ilização de comportamentos agressivos e assert ivos 
durante a prát ica esport iva. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Análise do Comportamento, Assert ividade, Agressividade, Esporte. 
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Henrique Costa Val (PUC/ MG) , Maria I sabel Pinheiro (UFSCar) , Alm ir Del Pret te (UFSCar)  
 5 �� �¢���� ����

A est rutura fam iliar e o est ilo de criação são fatores importantes no 
desenvolvimento dos filhos. Estudos têm ident ificado as habilidades sociais 
educat ivas parentais como uma condição para ocorrer um desenvolvimento 
adequado do repertório de desempenho social dos filhos. Os filhos de pais com 
maior repertório de habilidades sociais educat ivas (comportamento moral e 
monitoria posit iva)  apresentam, em sua maioria menor freqüência de 
comportamentos inadequados. Este t rabalho apresenta uma análise de relatos 
das mães, durante as reuniões de um programa de t reinamento de pais em 
habilidades sociais, frente ao comportamento de seus filhos. O programa foi 
realizado no segundo semest re do ano de 2004 em uma escola municipal da 
cidade de Belo Horizonte e aconteceu em 11 encont ros seqüenciados. Nos 
encont ros, previamente est ruturados, o terapeuta orientou as 8 mães 
part icipantes sobre os fundamentos da Análise do Comportamento e apresentou 
modelos de habilidades sociais educat ivas, objet ivando a dim inuição dos 
comportamento inadequados dos filhos. A part ir  de filmagens realizadas em cada 
reunião, a equipe formada por 3 juízes regist rou os relatos das mães em 
intervalos de 10 m inutos, organizando-os em 3 categorias:  relatos posit ivos, 
quando a mãe referia-se ao filho aprovando e/ ou elogiando o comportamento 
dele;  relatos negat ivos, quando a mãe reprovava ou crit icava, negat ivamente o 
comportamento do filho;  relatos neut ros, quando a mãe fazia pronunciamento 
frente ao grupo, sem queixar-se ou aprovar o comportamento do filho. Os 
resultados obt idos demonst ram um aumento da freqüência de relatos posit ivos 
das mães ao longo do programa, indicando uma maior possibilidade de aumento 
na freqüência de prát icas educat ivas pró-sociais. A proporção de percepções 
posit ivas que no início do programa eram de 20,7%  e de 28,1%  foram para 
44,9%  e 50,9%  no final. E a de percepções negat ivas, de 0%  e de 25,3%  no 
princípio, foram para 24,8%  e 22,0%  no fim . Out ro aspecto observado é que já 
no segundo passo do programa, a proporção dos relatos posit ivos sofre uma 
mudança, de 20,7%  no passo 1 para 28,1%  no passo 2. A maior parte dos relatos 
do início foram neut ros, 79,3%  e 46,6% , e a maior parte no final foram relatos 
posit ivos, 44,9%  e 50,9% . No últ imo encont ro, a proporção dos relatos posit ivos 
é de 50,9% , uma diferença significat iva para o primeiro encont ro, 20,7% . Com 
esta diferença pode se concluir que o programa foi efet ivo para produzir 
modificação nos comportamentos educat ivos dos pais e conseqüentemente 
modificação nos comportamentos desadaptat ivos dos filhos. 
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Thom as Woelz (University of North Texas) , Leslie Burket t  (University of North Texas) , Sigrid 
Glenn (University of North Texas)  
 5 �� �¢���� ����

Os métodos de ensino a distância ut ilizados para o ensino da Análise do 
Comportamento são por sua vez baseados na Análise do Comportamento e suas 
diversas tecnologias, como o Personalized System of I nst ruct ion, Precision 
Teaching, e a programação de conteúdo inst rucional baseado na I nst rução 
Programada, assim  como em est ratégias desenvolvidas por designers 
inst rucionais como Tiemann e Markle e out ros. Estes cursos são administ rados na 
University of North Texas, Department  of Behavior Analysis, com ajuda de alunos 
de Pós-Graduação. Estes alunos part icipam na gestão, monitoria e nos processos 
de desenho ou re-desenho dos cursos.Os cursos são baseados em recursos 
computadorizados como a I nternet  (WebCT, email)  e diversos mult imeios 
interat ivos (ut ilizando texto, videos, preencher lacunas, imagens, audio, etc)  
programados ut ilizando ferramentas como Authorware, Powerpoint , Macromedia 
Director, MySQL server database.Alunos aprendem no próprio r itmo, e part icipam 
com respostas at ivas durante todo o processo. Os conceitos são ensinados de 
forma hierarquica, com os conceitos previamente ensinados sendo exigidos em 
exercicios gradat ivamente mais complexos. Ao mesmo tempo, o ensino dos 
conceitos é sempre vinculado com a aplicação dos conceitos na prát ica. O ensino 
a distancia é visto como um meio para a realização de um ensino eficaz e 
acessível para um grande número de pessoas. Problemas e possíveis soluções 
encont radas no processo de desenho de cursos a distancia são discut idos. 
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Raquel Sartori ( I nst ituto de Terapia por Cont ingências de Reforçam )  
 5 �� �¢���� ����

O aumento significat ivo do número de idosos no país requer atenção e 
estudos direcionados a esta população. Skinner (1985)  destacou a importância da 
programação est ratégias para o desenvolvimento de uma velhice confortável, o 
que forneceu bases para o desenvolvimento do presente t rabalho, realizado em 
uma casa de repouso para idosos. O t rabalho objet ivou encont rar formas 
est ratégias para que estes t ivessem uma velhice saudável, não apenas nos seus 
aspectos físicos, mas também, no que diz respeito ao bem estar e sent imento de 
sat isfação pessoal. Este objet ivo foi formulado a part ir  da verificação de que a 
ociosidade, o distanciamento da família, bem como os problemas físicos próprios 
da idade, estavam ocasionando ent re os idosos moradores da casa, sent imentos 
de invalidez, pouca interação social ent re eles e relatos muito freqüentes de dores 
e de insat isfação com a fase de vida atual, ou seja, a velhice. Assim , notou-se o 
baixo contato com reforçadores a que estas pessoas estavam sujeitas, de modo 
que a t r isteza e a insat isfação se apresentavam como os sent imentos oriundos de 
tal situação. A part ir  do reconhecimento das cont ingências pouco reforçadoras em 
vigor na casa, foram propostas at ividades que aumentassem a interação social 
ent re os moradores, e assim , mant ivesse o comportamento verbal deles sob 
cont role de out ros est ímulos que não as dores físicas e os sent imentos de 
t r isteza. Narrar suas histórias de vida para as demais pessoas foi uma das formas 
encont radas para que os idosos apresentassem um padrão de interação diferente 
do que vinha sendo apresentado. Além disso, foram propostas at ividades em 
grupo que exigiam raciocínio e perm it iam que os idosos, ao conseguirem realizar 
os exercícios com um certo sucesso, ent rassem em contato com o reforço natural 
da at ividade, e o sent imento de sat isfação por sent irem-se capaz de realizar 
at ividades que há muito tempo não faziam. Out ra proposta foram os passeios 
programados para os idosos, como idas a m issas, shoppings, cinemas, ent re 
out ros, o que também se most rou altamente reforçador. Assim , os resultados que 
se espera a part ir  destas intervenções é que os idosos consigam viver a velhice 
de modo mais sat isfatório, e não precisando recorrer aos relatos de doenças e 
sofr imentos para a manutenção de interações verbais reforçadoras. 
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Paulo Toshio Missao (Universidade de São Paulo) , Paula Debert  (Universidade Presbiteriana 
Mackenzie) , Jonas De Oliveira Boni Junior (Universidade de São Paulo) , Maria Am élia Matos 
(Universidade de São Paulo)  
 5 �� �¢���� ����

Debert  (2003)  ut ilizou um procedimento go/ no-go com est ímulos compostos 
para estabelecer relações condicionais arbit rárias emergentes. Apesar de ter 
obt ido resultados posit ivos, as relações emergentes foram observadas apenas nos 
últ imos blocos dos Testes de Transit ividade e Equivalência. O objet ivo do presente 
estudo foi avaliar se uma duração maior do tempo de apresentação dos est ímulos 
nos Testes de Transit ividade e Equivalência possibilitar ia a emergência destas 
relações logo nos primeiros blocos destes testes. Para tanto, uma avaliação de 
uma adaptação deste procedimento foi conduzida com t rês adultos universitár ios. 
No t reino, foram apresentados sucessivamente est ímulos compostos em uma tela 
de computador por meio de um programa desenvolvido pelo software Visual 
Basic. Apenas respostas em it idas na tela na presença de determ inados compostos 
foram reforçadas (A1B1, A2B2, A3B3, B1C1, B2C2 e B3C3) . Respostas em it idas 
diante dos compostos (A1B2, A1B3, A2B1, A2B3, A3B1, A3B2, B1C2, B1C3, 
B2C1, B2C3, B3C1 e B3C2)  não foram reforçadas. Nos testes, foram empregados 
novos compostos formados por recombinações dos mesmos est ímulos simples 
apresentados no t reino de forma que o estabelecimento de relações de 
equivalência pudesse ser detectado ( relações BA, CB, AC e CA) . Cada composto 
de teste foi apresentada por oito segundos. Todos os part icipantes apresentaram 
relações emergentes e dois dos t rês part icipantes apresentaram emergência das 
relações logo no primeiro bloco dos testes. I sto indica que o aumento no tempo 
de duração da apresentação dos est ímulos nos testes possibilita a emergência 
mais rápida das relações. 
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Paulo Mart ins (PUCPR) , Mariane Trevisani (PUCPR) , Alexandre Pacini (PUCPR) , Cloves Am orim  
(PUCPR)  
 5 Æ�Ç�É�Å�Ä ����

O est resse é um estado geral de tensão psicológica e/ ou fisiológica, que tem 
relação direta com as demandas do ambiente. É, na verdade, uma reação normal 
do organismo. Em alguns casos, ent retanto, o est resse chega a estados muito 
graves, com sérios prejuízos à saúde do indivíduo, impossibilitando-o de 
t rabalhar. No Brasil, t ratando-se de ensino público, a realidade das salas de aula 
é ext remamente difícil, sendo a profissão de professor vista como decadente e 
sendo muito desvalorizada. Além disso, os professores enfrentam baixos salários, 
imensas dificuldades com alunos, sem falar nas condições precárias de material e 
est rutura física ( falta de carteiras, de material escolar, de espaço adequado para 
as at ividades) . O objet ivo do presente estudo foi verificar a prevalência de 
est resse e de suas fases, bem como a predominância de sintomas em professoras 
do Ensino Fundamental. A amost ra se const ituiu de um grupo de 20 professoras, 
atuantes em uma escola da rede municipal de Curit iba. São, portanto, professoras 
que lecionam para crianças de idades ent re 6 e 14 anos, com idades que variam 
de 25 a 49 anos, sendo que todas as part icipantes possuem curso superior 
completo. Foi aplicado o I nventário de Sintomas de Est resse de Lipp ( I .S.S.L.) , na 
própria escola, no horário de intervalo, na presença dos pesquisadores. 
Encont rou-se um índice de est resse, nesta população, de 80% . Do total, metade 
apresentou-se em fase de resistência e 30%  em estado de exaustão. Nenhuma 
ent revistada apresentou est resse em nível de alerta. Quanto aos sintomas, 10 das 
ent revistadas apresentaram predominância física, 4 predominância psicológica e 
duas obt iveram predominância de ambos os t ipos. Nota-se, assim , um índice 
muito elevado de est resse na população e, principalmente, um número muito alto 
de professoras em estado de exaustão, fase em que há um esgotamento de 
energia adaptat iva, com ext remo desgaste físico e/ ou emocional. Há grandes 
chances da pessoa nesta fase adoecer e, em alguns casos, existe r isco de morte. 
Assim , conclui-se que a amost ra estudada apresenta índices preocupantes de 
est resse, com destaque para a fase de exaustão, o que está compat ível com a 
literatura disponível. É importante a reflexão a respeito da realidade enfrentada 
por estas professoras da rede municipal e o desenvolvimento de polít icas que 
visem melhorar as condições de vida e atuação destas profissionais. Tendo em 
vista o professor, enquanto part icipante at ivo no desenvolvimento de crianças e 
adolescentes, ressalta-se a necessidade deste profissional aprender a lidar com o 
est resse ocupacional, o que pode melhorar o desempenho do processo 
educacional. 
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Paulo Mart ins (PUCPR) , Marianne Trevisani (PUCPR) , Fábio Hadid (PUCPR) , Cloves Am orim  
(PUCPR)  
 5 Æ�Ç�É�Å�Ä ����

De acordo com a literatura o vocábulo est resse designa um conjunto de 
resposta abertas e encobertas, de caráter psico- fisológico, que se instala 
processualmente quando cont ingências ambientais eliciam respostas emocionais e 
cognit ivas, posit ivas e negat ivas, para as quais os sujeitos nem sempre estão ou 
se sentem preparados para enfrentar de modo sat isfatório. O ambiente 
acadêmico pode-se configurar como uma cont ingência potencialmente geradora 
de est resse. O objet ivo desta pesquisa foi avaliar a presença e o nível de est resse 
em alunos do curso de Psicologia de uma Universidade Part icular na cidade de 
Curit iba. Part iciparam desse estudo 70 alunos, sendo 70%  do sexo fem inino e 
30%  masculino, com idades variando ent re 18 a 51 anos, sendo a média 23.9 
anos;  67%  dos part icipantes são católicos, 82.8%  são solteiros e 60%  acumulam 
at ividades acadêmicas e de t rabalho. Aplicou-se o I SSL ( I nventário de Sintomas 
de St ress de Lipp para adultos, 2000) . A aplicação foi individual em sala de aula 
de acordo com a conveniência de horários dos part icipantes. Todos cursavam o 
quarto bimest re do ano let ivo em curso, sendo alunos do segundo, quarto, sexto 
e oitavo período. Os resultados encont rados foram que 60%  dos sujeitos 
apresentam est resse, dent re esses 69%  estão na fase de resistência e 31%  na 
fase de exaustão. Não se encont rou nenhum part icipante nas fases de alerta ou 
quase exaustão. Ent re os sujeitos com est resse houve predominância dos 
sintomas físicos (61.9% ) . A amost ra foi composta de 40 alunos do turno noturno 
e de 30 do diurno. Houve uma freqüência maior (3 vezes)  de est resse em alunos 
do curso noturno quando comparados com o turno diurno, o que provavelmente 
seja devido a dupla jornada, menos horas de sono e menos tempo de lazer, uma 
vez que o tempo livre é freqüentemente ut ilizado para estudos. 50%  dos 
estudantes do sexo masculino apresentam est resse, enquanto que no grupo 
fem inino a freqüência é de 71.4% ;  Portanto há predominância de gênero. Apesar 
de haver diferenças individuais no responder a variáveis est ressantes, esse 
estudo demonst ra a necessidade de est ratégicas pedagógicas e inst itucionais para 
promover comportamentos potencializadores da qualidade de vida e mesmo para 
discrim inar e manjar sintomas do est resse, haja vista a correlação ent re 
desempenho acadêmico, sat isfação profissional e est resse. 
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Paulo Mart ins (PUCPR) , Marianne Trevisani (PUCPR) , Cloves Am orim  (PUCPR)  
 5 Æ�Ç�É�Å�Ä ����

O est resse é um processo e não uma reação única. Segundo LI PP (1996) :  o 
est resse é uma reação do organismo, com componentes físicos e/ ou psicológicos, 
causada pelas alterações psicofisiológicas resultante de fatores internos e 
externos. Estes fatores chegam a alterar o equilíbr io físico e mental do indivíduo, 
provocando est ímulos que o irr itam, apavoram ou confundem.Na pesquisa 
realizada para a avaliação do est resse foi ut ilizado o " I nventário de Sintomas de 
St ress de Lipp" ( I SSL)  já validado para sujeitos a part ir  de 15 anos (Lipp & 
Guevara, 1994) . O I SSL se const itui de uma lista de sintomas físicos e 
psicológicos divididos em t rês quadros.A enfermagem é a quarta profissão mais 
est ressante. Os enfermeiros assistenciais, em sua maioria, relatam que a 
ocupação exercida e a at ividade desenvolvida é est ressante. Dent re os mot ivos do 
est resse mencionaram o fluxo e a gravidade do paciente, envolvimento com a 
história do paciente, o modelo de assistência, a dependência de out ros 
profissionais e algumas exigências profissionais à pessoa do enfermeiro tais como 
ser uma pessoa carinhosa, sorr idente, meiga e educada. O objet ivo desta 
pesquisa foi avaliar o est resse na equipe de enfermagem (auxiliares, técnicos e 
enfermeiros)  de um hospital part icular da cidade de Curit iba -  PR. Part iciparam 
desta pesquisa um total de 41 sujeitos, sendo 26 (64% )  do sexo fem inino e 15 
(36% )  do sexo masculino. Com relação ao estado civil dos part icipantes, 17 
sujeitos (42% )  declaram estar casados, 18 (44% )  são solteiros e 6 (14% )  são 
separados. A média de idade é de 31,2 anos. O inst rumento ut ilizado, o I SSL, foi 
aplicado individualmente na equipe de enfermagem da unidade de terapia 
intensiva e na equipe da UTI  cardiológica, no posto de enfermagem. Os 
resultados alcançados demonst ram que 41%  dos part icipantes apresentavam 
est resse, destes 59%  dos sujeitos em fase de resistência (ocorre quando o 
organismo tenta adaptar-se à situação de est resse, isto é, tenta restabelecer seu 
equilíbr io interno)  e 41%  em fase de exaustão (quando começam a falhar os 
mecanismos de adaptação e déficit  das reservas de energia) , não foram 
encont rados sujeitos em fase de alerta. Os sintomas foram predominantemente 
físicos, (76,5% ) . Conclui-se, então, que o perfil da equipe de enfermagem 
apresenta um nível de est resse preocupante;  os resultados obt idos at ravés da 
aplicação do I SSL confirmam os dados descritos nas pesquisas feitas por out ros 
autores com relação ao est resse na at ividade de enfermagem assim  como os 
dados que são encont rados na literatura dedicada a este assunto.  
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Adriana Crist ina Bolhouça Suehiro (Universidade São Francisco) , Gláucia Da Mot ta Bueno 
(Universidade São Francisco)  
 5 Æ�Ç�É�Å�Ä ����

O presente estudo teve como objet ivo apresentar a análise funcional do 
comportamento como inst rumento diagnóst ico no atendimento psicomotor. 
Part icipou do estudo uma cliente da clínica-escola da Universidade São Francisco 
com 10 anos de idade, cursando a 4ª série do ensino fundamental, residente à 
zona rural de uma cidade do interior paulista, cuja queixa principal foi a falta de 
atenção em at ividades escolares. As sessões foram de 50 m inutos, divididas ent re 
at ividades de movimento e at ividades de mesa. Durante o atendimento, foram 
empregadas procedimentos psicomotores ecomportamentais, além da aplicação 
de inventários e ent revistas com os responsáveis pela part icipante do estudo. A 
análise funcional do comportamento foi empregada para auxiliar a avaliação 
diagnóst ica psicomotora sob o enfoque da análise do comportamento. Concluiu-se 
com o estudo, que a ut ilização dos princípios da análise do comportamento, 
principalmente a análise funcional, durante o atendimento psicomotor podem ser 
importantes aliados para a avaliação bem-sucedida. 
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Aline Dias (UFSCar) , Ricardo Padovani (UFSCar) , Lúcia William s (UFSCar)  
 5 Æ�Ç�É�Å�Ä ����

A infração prat icada por cr ianças e adolescentes tem-se apresentado como 
um fenômeno universal, const ituindo-se em um desafio a ser enfrentado pela 
sociedade. Estudos most ram que o fracasso e evasão escolar estão ent re os 
principais fatores de r isco para o desenvolvimento da conduta infracional. O 
objet ivo do presente projeto consist iu em invest igar os procedimentos ut ilizados 
por professores quando se deparam com estudantes envolvidos em atos 
infracionais. Part iciparam desse estudo 28 professores do primeiro e segundo 
grau de escolas estaduais do estado de São Paulo. A coleta de dados foi realizada 
por meio de um quest ionário, contendo 24 questões. Os dados indicam que 39%  
dos professores relataram já ter havido algum caso de infração comet ida por 
adolescentes dent ro da escola. Dessas, as mais graves relatadas foram agressão 
física ent re alunos, aluno urinar no lixo da sala e aluno r iscar o carro da diretora. 
Desses alunos que cometeram infração dent ro da escola, 82%  já havia se 
comportado de maneira inapropriada anteriormente, como por exemplo, 
indisciplina em sala de aula, roubo de materiais, depredação do pat r imônio e 
agressões físicas e/ ou verbais. 43%  dos professores já t iveram em sua sala de 
aula algum adolescentes infrator. As est ratégias comumente ut ilizadas pelos 
professores para o cont role de comportamentos inadequados em sala de aula 
foram:  relembrar as normas da escola, saber se o aluno está dando problemas 
em out ras disciplinas e ameaçar mandá- lo à diretoria. A maioria (75% )  dos 
professores acha que esse adolescente infrator abandonaria a escola antes de 
concluir os estudos. Quest ionados sobre quais as causas para o comportamento 
infracional, as respostas mais apresentadas foram a família desest ruturada, más 
companhias e falta de apoio fam iliar, sendo que, somente um part icipante 
mencionou o abandono escolar como uma possível causa. Uma pequena parcela 
(25% )  dos part icipantes afirmou que a est ratégia mais eficaz para lidar com 
estudantes infratores é a conversa e conscient ização. Ao serem interrogados se a 
escola está preparada para lidar com essa população, 39%  dos professores 
responderam que não, sendo a just ificat iva mais citada a ausência de 
informações/ orientações para os professores e para a escola em geral. Portanto, 
fica evidente a necessidade de desenvolvimento de programas que venham 
capacitar os professores a ident ificar e manejar comportamentos infracionais no 
ambiente escolar. Além de garant ir  o engajamento desses alunos nas at ividades 
escolares, tais programas poderiam dim inuir a freqüência de evasão escolar dessa 
população. 
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Lorena Em idio ( IBAC (estudante pós-graduação quarto sem est re) ) , João Vicente De Souza 
Marçal ( IBAC (supervisor do caso) )  
 5 Æ�Ç�É�Å�Ä ����

Anorexia nervosa é um t ranstorno alimentar caracterizado por rejeição à 
manutenção do peso normal de acordo com a idade e altura, medo intenso de 
engordar, distorção da percepção da imagem corporal, ent re out ras 
característ icas. Este painel tem como objet ivo apresentar a análise funcional de 
um caso de anorexia nervosa. Tereza (nome fict ício)  é uma garota de t reze anos 
de idade residente no interior de Goiás, começou a emagrecer em agosto de 
2004, um mês após a separeção dos pais. Durante toda história de vida, sua mãe 
chamou atenção para o corpo, apontava garotas com sobrepeso e afirmava que 
não poderia ficar daquela forma. Mãe e filha mant inham um relacionamento 
distante antes da cliente começar a emagrecer, j á que mãe t rabalhava muito e 
não se ocupava da vida dos filhos. Os padrões comportamentais apresentados por 
Tereza, no início do acompanhamento terapêut ico, são caracterizados por 
perfeccionismo, preocupação com opinião dos out ros, auto nível de exigência de 
si própria e dos out ros, baixa disponibilidade a reforços afet ivos. O 
comportamento de emagrecer é reforçado posit ivo e negat ivamente, pois a 
cliente passou a ter relacionamento mais próximo da mãe e do pai, professores e 
colegas de sala passaram a lhe dar atenção diferenciada, mãe parou de beber, 
algo que incomodava muito a filha. Mãe usa do cont role aversivo (ameaça, 
cont rola as ligações e mensagens que a filha recebe no celular, movimenta sua 
conta bancária sem perm issão da filha)  e emagrecer foi única forma que Tereza 
encout rou para cont ra-cont rolar os comportamentos de sua mãe. 
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João Claudio Todorov (Universidade Católica de Goiás) , Reginaldo Pedroso (Universidade 
Católica de Goiás) , Crist iano Coelho (Universidade Católica de Goiás) , Arthur Vandré Pitanga 
(Universidade Católica de Goiás) , Alysson Bruno Mart ins Assunção (Universidade Católica de 
Goiás)  
 5 Æ�Ç�É�Å�Ä ����

O chamado "cont raste comportamental"  ocorre quando há uma mudança na 
taxa de resposta do organismo na presença de um SD quando a taxa de uma 
segunda resposta ou o percentual de reforço produzido por ela na presença de um 
SD diferente alterados na direção oposta ao mesmo tempo em que a taxa de 
reforçamento da primeira resposta se mantém constante. Esse fenômeno é 
melhor observado em esquemas múlt iplos, aos quais se observaram efeitos 
durante est ímulos sucessivos, mas fenômenos semelhantes também podem ser 
observados em esquemas concorrentes. Os efeitos do cont raste comportamental 
são medidos apropriadamente em relação a uma linha de base em que ambos os 
comportamentos são mant idos na mesma taxa de reforço, mas também podem 
ser produzidos de forma acidental em diversos estágios de experimentação, 
sendo medidos em relação a taxas em condições prévias diferentes. Três ratos 
albinos ingênuos foram submet idos a diferentes esquemas múlt iplos em t rês 
condições com quat ro componentes, sinalizados por luz (componente 1 e 3)  e não 
luz (componente 2 e 4)  em todas as condições. Na condição 1 foram ut ilizados 
esquemas VI  30", EXT, VI  30' e DRO 30", na condição 2, esquemas VI  30", EXT, 
VI  30' e DRL. Na 3ª condição, o componente EXT foi subst ituído por um VI  30" 
sem alteração do SD associado ao componente. Cada condição ficou em vigor até 
que as taxas de respostas nos t rês esquemas se estabilizassem. Verificou-se os 
mais altos índices de discrim inação nas 1ª e 2ª condições (>  0,9) , com altas 
taxas de respostas nos esquemas VI 30". Contudo, a subst ituição do componente 
EXT por um VI  30" na condição 3 implicou em um aumento na taxa de resposta 
para esse esquema, bem como para o componente DRL, também sinalizado por 
não luz, com a conseqüente dim inuição no índice de discrim inação para índices 
em torno de 0,6 para os t rês sujeitos. Essa dim inuição derivou do aumento na 
taxa de respostas no componente não luz não modificado, oposto ao efeito de 
cont raste comportamental, de forma que as respostas na presença de não luz dos 
diferentes podem ser vistas como pertencentes a uma mesma classe, o que t raz 
implicações para a compreensão do cont raste comportamental e cont role 
discrim inat ivo. 
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Deisy Cléia Oliveira Dos Santos (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS) , I lm a Goulart  De Souza 
Brit to (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS)  
 5 Æ�Ç�É�Å�Ä ����

O presente t rabalho aborda, pela Análise Comportamental, o caso de um 
homem diagnost icado por psiquiat ras com Transtorno Bipolar I . Para tal, buscou-
se avaliar e intervir sob os comportamentos do part icipante que dificultavam e 
facilitavam a interação com seu ambiente. Trabalho estabelecido sob a forma de 
Terapia Comportamental, sendo privilegiado o processo clínico com o cliente, em 
que se enfocou os seguintes aspectos:  a relação terapêut ica, a análise funcional, 
o comportamento verbal e o estudo de caso único. A part ir  do t rabalho realizado, 
verificou-se a dim inuição de comportamentos que desfavoreciam a interação do 
part icipante com seu contexto social. Assim  como, o aumento e aprendizagem de 
ações que cont r ibuíram para uma relação dinâm ica com seu meio. A part ir  da 
média geral dos comportamentos-alvo, verificou-se a dim inuição dos 
comportamentos-problema do cliente de 7 da Condição A comparada a A' e de 12 
dessa últ ima para a Condição B;  o aumento dos comportamentos socialmente 
adequados do cliente de 7 da Condição A referente A' e de 22 dessa para a 
Condição B;  enquanto os comportamentos da terapeuta apresentaram 7 da 
Condição A comparada a A' e de 6 dessa referente a B (ver Figuras 2, 3 e 4) . 
Logo, observou-se certa efet ividade em se realizar um t rabalho massivo com o 
cliente, como estabelecido na Condição B (com 3 sessões semanais) . Pelo 
propósito de que um menor intervalo de tempo ent re as sessões, perm it ia a 
avaliação mais acurada de aspectos cot idianos que influenciavam as ações do 
cliente e direcionava a intervenção a condições especificas sobre as dificuldades 
apresentadas pelo cliente. A part ir  dos resultados obt idos, se fortalece a 
perspect iva de que o comportamento humano embora seja complexo, uma vez 
que é influenciado por uma rede ampla de cont ingências, é passível de 
compreensão, de cont role e, conseqüentemente, de modificação quando não 
cont r ibui para o bem-estar geral da pessoa em interação com o meio. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' ¿	À ������������� , Á2Â&Ã�¿&Ä :  18: 00: 00   ) ¿�Å :  19: 30: 00 
�� 6 Æ�Ç�Ç�È�Æ�Ç �  CBM Clínica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 $�& Ä�Á'Ê�Ë�¿�ã�É�¿&Û�Ü�Ä!Ì�ÀKÊ�Æ�Ë�À�Ò�¿	À)Ã�Ä�Ï�Á2¿\Ê�¿	Ð�À)Ã�Ä�ÅÒ�Ä�Ë�ÊXÀ�ÅÆ�Á'ÊXÀ�ÎÃ�Ä�ÅiÒQÀ�Ã�¿�Æ�Á'Ê�Æ�Ç<Ì�Æ�Ò�Ë�Æ�Ç�Ç�¿	Ð'Ä�Ç �
 
Ana Am élia Ranzani (Universidade de Ribeirão Preto) , Eliana Xavier (Universidade de Ribeirão 
Preto)  
 5 Æ�Ç�É�Å�Ä ����

O modelo cognit ivo propõe que os t ranstornos psicológicos decorrem de um 
modo distorcido ou disfuncional de perceber os acontecimentos, influenciando o 
afeto e o comportamento. I sso não significa que os pensamentos causam os 
problemas emocionais, mais sim , que eles modulam e mantém as emoções 
disfuncionais, independente de suas origens (Range, 2001) . Este modelo 
terapêut ico tem cont r ibuído bastante no atendimento de pacientes com 
depressão, como foi possível perceber no caso de uma paciente do sexo fem inino 
com cinqüenta e t rês anos de idade, que foi atendida na Clinica de Psicologia da 
Universidade de Ribeirão Preto. A queixa apresentada no inicio do atendimento foi 
o fato dela ser muito nervosa, ansiosa e rígida com os filhos, não t inha vontade 
de se relacionar com o marido, não se preocupava em cumprir as suas tarefas 
domést icas, não gostava de sair de casa e nem de se arrumar, comprava 
produtos sem necessidade, não t inha am igos e aos poucos foi se afastando das 
pessoas do seu convívio. Fazia uso de medicamentos ant idepressivos, mas só o 
t ratamento medicamentoso era insuficiente para sua melhora. A paciente também 
apresentava déficits de habilidades sociais conforme resultados apresentados no 
I HS. Foram realizadas quinze sessões de atendimento e a paciente most rou-se 
disposta a modificar a sua percepção e o seu comportamento na tentat iva de 
adquir ir  habilidades sociais e com isto melhorar a sua qualidade de vida. No 
decorrer dos atendimentos a paciente passou a se cont rolar melhor diante das 
situações, começou a se relacionar melhor com os filhos e o marido, passou a 
realizar as suas at ividades domést icas que antes deixava sem fazer, voltou a 
conviver com os am igos e a freqüentar ambientes sociais. 
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Carina Luiza Manolio (PUCCam pinas e Sobrapar) , Ana Lucia I vat iuk (PUCCam pinas e 
Sobrapar) , Vera Lúcia Raposo Do Am aral (PUCCam pinas e Sobrapar)  
 5 Æ�Ç�É�Å�Ä ����

O Transtorno de Déficit  de Atenção e Hiperat ividade (TDAH)  é um t ranstorno 
que at inge pelo menos 3%  da população e, em geral, as crianças que apresentam 
estes indicat ivos possuem os sintomas desde muito cedo. É preciso cuidado ao se 
diagnost icar o TDAH, pois se corre o r isco da criança ser rotulada e 
incompreendida em seus comportamentos. Este estudo teve por objet ivo realizar 
a avaliação funcional do TDAH, em um garoto de dez anos, portador de fissura 
lábio palat ina, que está na segunda série do Ensino Fundamental e é atendido 
pelo setor de psicopedagogia de um I nst ituto de Cirurgia Plást ica Craniofacial de 
uma cidade do interior do estado de São Paulo. A hipótese diagnóst ica foi 
levantada a part ir  de observações e regist ros feitas pela equipe de psicologia nos 
atendimentos, por diversos apontamentos sobre o comportamento do garoto, 
vindas da escola e da família e por uma avaliação formal. Nesta últ ima, foram 
usados alguns inst rumentos como o Desenho da Figura Humana, o Teste de 
Desempenho Escolar e as seguintes Escalas:  autopercepção do ambiente escolar;  
auto-eficácia;  St ress I nfant il e TDAH versão para professores, sendo que de todos 
os inst rumentos, buscou-se não apenas o resultado padronizado, mas a 
funcionalidade que isso t inha na vida do avaliado. As queixas caracterizavam-se 
por agitação, agressividade, falta de concent ração, desinteresse pelas at ividades 
escolares, desobediência, em sala de aula, ficar o tempo todo apontado o lápis e 
perturbando os colegas. Nos relatos, tanto a mãe quanto a professora, explicaram 
sobre a dificuldade de manejar com seu comportamento impulsivo. Não está 
alfabet izado e já repet iu a primeira e a segunda série. Com a aplicação das 
escalas verificou-se que ele apresenta um baixo senso de auto-eficácia e 
autopercepção. Apresentou, também, um nível de st ress bastante significat ivo, 
enfat izado pelos comportamentos de sent ir  medo das coisas, à vontade de bater 
nos colegas sem mot ivo, do quanto se sente feio e incapaz de fazer as coisas. Na 
avaliação cognit iva, ele apresentou um rendimento abaixo do esperado para sua 
idade, ent retanto, isso está mais relacionado ao ambiente pouco reforçador ao 
qual ele está inserido e, também, ao baixo nível de informação que a família 
apresenta. Na escala de TDAH, verificou-se o auto- índice de comportamentos 
impulsivos, hiperat ivos, déficits de aprendizagem e comportamentos ant i- sociais. 
Diante disso, um plano de intervenção está sendo aplicado no sent ido tornar 
estes dois ambientes mais reforçadores e de ensinar ao garoto como m inim izar as 
conseqüências aversivas de seus comportamentos diante do contexto social. 
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Anne Marcelle Neves Arrebola (UNIVALE) , Carlos Alberto Dias (UNIVALE)  
 5 Æ�Ç�É�Å�Ä ����

Historicamente o homem exerceu papel de provedor enquanto a mulher 
executava determ inações do marido. A ent rada da mulher no mercado de 
t rabalho, movimentos fem inistas e mudanças na legislação alteraram esta 
configuração fam iliar. Como efeito os homens passaram a ter dificuldades de se 
posicionar assert ivamente no contexto fam iliar, conjugal e profissional. 
Atualmente a mulher tende a tomar sozinha decisões de competência do marido 
ou do casal. Pergunta-se:  Que variáveis tem impedido o homem de assumir 
posturas assert ivas diante dos impasses na vida social, conjugal e fam iliar, 
levando a mulher a adotar inclusive este papel? A presente pesquisa visa 
ident ificar mot ivos que levam diversos homens a terem dificuldades em tomar 
decisões no campo conjugal, profissional e fam iliar. Nessa invest igação ut ilizou-se 
da pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Na primeira, ident ificou-se 
cont r ibuições de diversos autores da psicologia que favoreceram uma maior 
compreensão do fenômeno e na segunda, at ravés de ent revistas com homens 
casados há pelo menos t rês anos, colheu-se dados que serviram tanto para 
confirmar alguns pressupostos teóricos quanto para colocar out ros em questão. 
Os dados revelaram que o homem encont ra dificuldades de abrir mão de desejos 
pessoais para atender o grupo fam iliar, acompanhar os filhos em suas at ividades, 
tomar conta deles na ausência da esposa e tomar iniciat iva de denunciar 
problemas conjugais/ fam iliares esperando que a situação se resolva com o tempo 
ou que sua esposa o faça. Embora os homens tenham dificuldades de avaliar 
objet ivamente seu desempenho como pai, am igo e esposo, muitos percebem que 
tendem a se furtar de responsabilidades por comodismo ou por não se sent irem 
tão competentes como suas esposas. 
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Ana Priscila Bat ista (Universidade de São Paulo -  USP) , Maria Martha Hübner (Universidade de 
São Paulo -  USP)  
 5 Æ�Ç�É�Å�Ä ����

É na interação ent re pais e filhos que muitos dos comportamentos das 
crianças são aprendidos, sendo que diferentes interações levam à aquisição de 
diferentes repertórios comportamentais. A criança se comporta em seu ambiente, 
sendo parte integrante e at iva do mesmo e, ao mesmo tempo em que é 
modificada, também modifica-o. Por meio de alguns processos de aprendizagem, 
como modelação/ im itação, modelagem e inst ruções, algumas habilidades 
importantes podem ser ensinadas à criança dent ro do contexto fam iliar e, dent re 
elas, está a assert ividade. Comportamento assert ivo é aquele que torna a pessoa 
capaz de agir em seus próprios interesses, se afirmar sem ansiedade indevida, 
expressar sent imentos sinceros sem const rangimento, ou exercitar seus próprios 
direitos sem negar os dos out ros. Desenvolver essa habilidade no repertório de 
uma criança se faz importante no sent ido de que a torna mais competente em 
seus relacionamentos interpessoais, com um manejo de cont ingências de forma 
mais adequada, aumentando a probabilidade de ser bem-sucedida e seus 
comportamentos serem reforçados posit ivamente. Saber quais são as prát icas 
educat ivas parentais que propiciam a aquisição de comportamentos assert ivos em 
crianças é importante para a elaboração de orientações sobre est ratégias 
específicas a serem ut ilizadas por pais que desejem ver essa habilidade presente 
no repertório de seus filhos, sendo que esses foram os objet ivos do presente 
estudo. Sendo assim , foi realizado um levantamento bibliográfico, dent ro da 
análise do comportamento, sobre os seguintes tópicos:  aprendizagem e 
comportamento (processos de ensino-aprendizagem interação ent re pais e filhos;  
est ilos parentais;  comportamento assert ivo;  e prát icas relacionadas à aquisição 
de comportamento assert ivo em crianças. A part ir  das informações obt idas nessa 
literatura, foram delineadas algumas est ratégias de interação. As est ratégias 
elaboradas sugerem que os pais devem:  1)  Dar modelo de comportamentos 
assert ivos, em it indo eles próprios as respostas requeridas no repertório de seus 
filhos;  2)  Perm it ir  que a criança expresse seus sent imentos e pensamentos;  3)  
Dar inst ruções à criança de como se comportar assert ivamente;  4)  Modelar as 
expressões adequadas e 5)  Modelar e dar modelo dos componentes do 
comportamento assert ivo. Com a observação dos efeitos do comportamento 
assert ivo em crianças, pode-se dizer que os pais que se preocupam em 
estabelecer tal repertório em seus filhos desejam vê- los felizes. Sendo assim , as 
est ratégias apresentadas no presente t rabalho poderão servir de subsídios a 
terapeutas comportamentais que t rabalham na área de orientação a pais, pois 
poderão auxiliá- los a ter maior compreensão sobre o comportamento assert ivo e 
sobre como podem orientar pais a ensinarem essa habilidade a seus filhos. 
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Ana Paula Cam argo (Universidade do Sagrado Coração) , Tat iana De Cássia Ram os Net to 
(Universidade do Sagrado Coração) , Michelle Crist ina Vega (Universidade do Sagrado 
Coração) , Aldrovane Ferreira (Universidade do Sagrado Coração) , Thom as Orm rod 
(Universidade do Sagrado Coração) , Mônica Geraldi Valent im  (Universidade do Sagrado 
Coração)  
 5 Æ�Ç�É�Å�Ä ����

A preferência pelo modo maior é encont rada com freqüência nas diversas 
culturas em que a est rutura musical ocidental é predominante, embora não haja 
consenso a respeito de essa preferência ser devida a característ icas int rínsecas ao 
som -  que seriam responsáveis pelas sensações produzidas -  ou a um processo de 
aculturação. A fim  de invest igar melhor essa questão, Fiomari & Valent im  (2001)  
pesquisaram a preferência pelo modo maior em bebês de um ano de idade, 
ut ilizando-se da música Frère Jacques em sua versão original ( tom maior)  e uma 
versão alterada para o modo menor, não encont rando diferença significante ent re 
os dois est ímulos em um procedimento psicofísico. Tendo em vista que os estudos 
anteriores ut ilizaram acordes puros, enquanto o estudo citado ut ilizou-se de 
alteração harmônica, a hipótese de que os bebês não houvessem discrim inado 
ent re os dois est ímulos foi aventada. O presente estudo invest igou discrim inação 
e preferência ut ilizando os mesmos est ímulos com 100 estudantes universitár ios, 
de ambos os sexos, sendo que metade do grupo t inha t reinamento musical formal 
e a out ra metade não. Cada sujeito escutava os dois est ímulos e ao final 
respondia se eram iguais ou diferentes e, caso respondesse afirmat ivamente, sua 
preferência por um dos est ímulos era indagada. Os est ímulos eram oferecidos em 
uma intensidade de 70dB ±  5dB, dent ro de uma sala acust icamente isolada. Para 
evitar vieses de ordem de apresentação, metade de cada subgrupo ouviu 
primeiramente a música em modo maior, enquanto a out ra metade ouviu 
primeiramente a música em modo menor. Não houve diferença significante em 
função da ordem de apresentação. Com relação à discrim inação, o teste de 
Wilcoxon revelou diferença estat íst ica (z= -  3, 254, p= 0,001)  ent re o grupo 
musicalmente t reinado e o grupo que não t inha t reinamento musical, sendo que 
somente uma pessoa do primeiro grupo não discrim inou cont ra 12 do segundo 
grupo. Uma marcante preferência pelo modo maior foi encont rada, conforme 
nossa expectat iva anterior (&# 967; 2 =  56,483, df= 2, p= 0,000) . Essa preferência 
não apresentou correlação com o t reinamento musical. Nossos resultados 
sugerem que a percepção da alteração harmônica do modo maior para o modo 
menor depende de uma exposição musical sistemát ica, indicando que a não 
preferência encont rada ent re os bebês possa estar associada à não discrim inação 
ent re os est ímulos. Quando há discrim inação, todavia, a preferência pelo modo 
maior confirma os resultados obt idos anteriormente a part ir  de estudos com 
t ríades. 
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Francisca Vasconcelos (UNAMA;  IPAC) , Arlene Chaves ( IPAC)  
 5 Æ�Ç�É�Å�Ä ����

Com o presente estudo, apresenta-se um inst rumento de avaliação 
comportamental para cirurgia bariát r ica com o objet ivo de delinear parâmetros 
para o estabelecimento de relações ent re o perfil necessário ao indivíduo que 
pretende submeter-se a tal procedimento e as característ icas de cada paciente 
específico. Neste sent ido, ressalta-se a terapia analít ico-comportamental 
enquanto área aplicada e de invest igação cient ífica voltada à complexidade 
humana ao mesmo tempo que se acompanha os avanços das mais diversas áreas 
de conhecimento. No âmbito terapêut ico, a realização de análise funcional cent ra-
se nas relações indivíduo-ambiente em uma tentat iva de compreender cada 
cliente no contexto das alterações ambientais que são acarretadas por ele e o 
influenciam. Tal princípio básico é aplicado mesmo quando a relação terapeuta-
cliente é estabelecida com uma finalidade específica, como nos casos, atualmente 
cada vez mais freqüentes, de avaliação para cirurgia bariát r ica. O inst rumento de 
avaliação em questão destaca relações de cont ingência que podem ser t idas como 
fundamentais para que se avalie a adesão do paciente aos procedimentos 
necessários para seu restabelecimento pós-cirúrgico e adaptação a um novo est ilo 
de vida. Considera-se que alterações futuras no funcionamento orgânico e na 
imagem corporal podem ser antevistas como posit ivas mas, tendo em vista a 
história part icular de um paciente, a exposição a diferentes cont ingências, após a 
cirurgia, pode vir a destacar variáveis que incluem até mesmo risco de vida. 
Verifica-se a importância de interlocução ent re as propostas de atuação analít ico-
comportamentais e as demais áreas da saúde a part ir  da apresentação de 
inst rumentos que viabilizam a realização de análises valorizadoras da 
individualidade humana. 
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Filipe Moreira Vasconcelos (Cent ro Universitário Vila Velha) , Jaquelini Lorenzoni Bozzet t i 
(Cent ro Universitário Vila Velha) , Maria Silvana Barbosa Dos Santos (Cent ro Universitário Vila 
Velha) , Mylena Pinto Lim a Ribeiro (Cent ro Universitário Vila Velha)  
 5 Æ�Ç�É�Å�Ä ����

A análise do repertório comportamental de crianças com problemas de 
aprendizagem é ut ilizada para o delineamento de programas de ensino, com 
ênfase nas necessidades individuais de alunos que apresentam risco para at raso 
escolar. Buscou-se examinar padrões de desempenho cognit ivo, por meio de 
provas padronizadas, bem como, avaliar a ocorrência de padrões de respostas 
emocionais e o repertório de habilidades sociais da criança no contexto escolar. 
Part iciparam 28 crianças de ambos os sexos, com a idade média de 10 anos e 5 
meses, cursando de 2ª a 7ª série do Ensino Fundamental, freqüentadores de um 
cent ro de atendimento a crianças em risco psicossocial do município de Vila 
Velha, ES. I nicialmente, os educadores responderam à Escala de Avaliação do 
Comportamento I nfant il para o professor (EACI -P) , indicado para avaliar 
"hiperat ividade/ problema de conduta";  " funcionamento independente/ socialização 
posit iva";  "socialização negat iva", "ansiedade" e " inatenção". Em seguida, as 
crianças foram avaliadas individualmente por meio da versão brasileira da Escala 
de I nteligência Wechsler para Crianças-WI SC I I I , em relação aos fatores 
"compreensão verbal" , "organização perceptual" , " resistência à dist ração". Os 
resultados do EACI -P indicaram que, na opinião dos educadores, 50%  das 
crianças apresentam maior freqüência de comportamentos externalizantes, 
descritos em termos de:  a)  "socialização negat iva" (17,86% )  e b)  "hiperat ividade" 
(32,14% ) . Do mesmo modo, observou-se que 50%  das crianças apresentam 
comportamentos encobertos e respostas emocionais designados:  a)  "ansiedad" 
(35,71% )  e b)  " inatenção" (14,29% ) . Ademais, todas as crianças avaliadas 
(100% )  foram referidas pelos educadores para bom desempenho no item 
"socialização posit iva". Os resultados do WI SC I I I  indicaram que para o fator 
"compreensão verbal" , seis cr ianças (21% )  obt iveram classificação 
" intelectualmente deficiente";  oito cr ianças (29% )  obt iveram classificação 
" lim ít rofe";  sete crianças (25% )  "médio inferior"  e sete crianças (25% )  obt iveram 
classificação "médio". Para o fator "organização perceptual" , dez crianças (36% )  
obt iverem classificação "médio", seis cr ianças (21% )  obt iverem classificação 
"médio inferior" , seis cr ianças (21% )  " lim ít rofe", cinco crianças (18% )  
" intelectualmente deficiente" e uma criança (4% )  obteve classificação "médio 
superior" . Para o comportamento "resistência à dist ração", duas crianças (7% )  
obt iverem classificação "médio superior" , sete crianças (25% )  "médio", t reze 
crianças (46% )  obt iveram classificação "médio inferior" , cinco crianças (18% )  
" lim ít rofe" e uma criança (4% )  obteve classificação " intelectualmente deficiente". 
Conclui-se que os resultados podem ser ut ilizados para fundamentar ações 
prevent ivas, que enfat izem o ensino de habilidades e de competências para o 
enfrentamento das adversidades que influenciam negat ivamente a inclusão social.  
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Vera Lúcia Messias Marques (Pont ifícia Universidade Católica de Cam pinas) , Diana Tosello 
Laloni (Pont ifícia Universidade Católica de Cam pinas) , Vera Lucia Messias Marques (Pont ifícia 
Universidade Católica de Cam pinas)  
 5 Æ�Ç�É�Å�Ä ����

A dor  é um fenômeno que acompanha a humanidade ao longo da História e 
da t rajetória de cada indivíduo. Sabemos que a dor é um poderoso sinal de alerta, 
uma defesa, ent retanto quando crônica, gera est resse físico, emocional, 
econômico e social significat ivo para o doente e sua família.É importante 
dist inguir-se as anormalidades comportamentais daquelas decorrentes dos 
sintomas das doenças, embora seja muito difícil faze- lo. A dor crônica 
compromete vasta gama de alterações físicas, sociais e emocionais.Antes de se 
delim itar uma intervenção psicológica, é importante avaliar o impacto da dor para 
o indivíduo nas diferentes áreas de sua vida assim  como a dimensão da 
ansiedade, da depressão e de experiências anteriores de vida sobre o 
problema.Dent re as intervenções psicológicas a terapia comportamental-
cognit iva, oferece ao paciente a oportunidade de quest ionar, reavaliar e adquir ir  
autocont role sobre seus pensamentos, sent imentos, comportamento e respostas 
fisiológicas desadaptat ivas.Na terapia comportamental-cognit iva o psicólogo, 
oferece subsídio para que o doente compreenda que a dor é um comportamento 
socialmente aprendido e reforçado pela interação do indivíduo com o meio 
ambiente;  que ele não é receptor passivo de informações e que pode aprender ou 
reaprender comportamentos mais adaptat ivos, isto é, que t ragam maior 
funcionalidade e bem-estar. Atua-se, também, para que aprendam que a emoção, 
o ambiente social e os comportamentos podem influenciar os processos de 
pensamento. O psicólogo na terapia comportamental-cognit iva oferece ainda 
subsídios tais como encorajar o indivíduo a buscar est ratégias para o 
enfrentamento e manejo da dor. As intervenções terapêut icas visam amparar o 
doente no processo de compreensão de que apesar da dor cont inua tendo uma 
vida.Outras intervenções psicológicas também têm sido ut ilizadas no manejo da 
dor crônicas, tais como as intervenções educacionais, as técnicas de relaxamento, 
biofeedback, imaginação at iva, hipnose, ent re out ras. 
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Paula Gom ide (FEPAR) , Giovana Munhoz Da Rocha (FEPAR -  USP) , Adriano Watanabe (FEPAR)  
 5 Æ�Ç�É�Å�Ä ����

Dentro de um programa de t ratamento para menores infratores 
considerados de alto r isco que cumprem medida sócio-educat iva em sistema de 
internamento em uma unidade estadual, é desenvolvido um t rabalho de leitura de 
fábulas com o objet ivo de promover e analisar a aquisição de comportamento 
moral. Este t rabalho most ra quais fabulas sào lidas, qual valor moral é t rabalhado 
e qual o resultado da leitura (compreendeu/  não compreendeu)  para cada 
adolescente da unidade. 
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Giovana Munhoz Da Rocha (FEPAR -  USP) , Paula Gom ide (FEPAR) , Adriano Watanabe (FEPAR)  
 5 Æ�Ç�É�Å�Ä ����

Através do I nventário de Est ilos P{ arentais (Gomide, 2004)  foi feito o 
levantamento das prát icas educat ivas dos pais de todos os adolescentes 
infratores internados em uma unidade de alto r isco. Comprovou-se, de acordo 
com os modelos explicat ivos de comportamento ant i- social e de prát icas 
educat ivas, que todos os adolescentes internados têm pais com est ilos parentais 
de alto r isco. 
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Geysa Nonim ar De Lim a (Universidade Católica de Goiás) , Gina Nolêto Bueno (Universidade 
Católica de Goiás)  
 5 ï�ð�ò�î�í ����

O presente art igo apresentou uma breve revisão teórica acerca da Terapia 
Comportamental Cognit iva-TCC, origem, conceito e evolução, bem como as 
técnicas ut ilizadas na funcionalização do comportamento, quando disfuncional. Foi 
pesquisado, na história de vida da cliente, de 33 anos, part icipante deste art igo, 
quais variáveis cognit ivas e comportamentais desencadearam e quais mant inham 
o medo desadaptado em seu Transtorno de Pânico. Posteriormente, foi realizado 
o programa de intervenção, est ruturado com a apresentação e t reino das técnicas 
Comportamentais Cognit ivas, escolhidas a part ir  da demanda do comportamento-
problema da cliente. Durante o programa de intervenção, os comportamentos 
desadaptados da cliente foram funcionalizados, at ravés de novos Repertórios 
Básicos de Comportamento-RBC's, assert ivos e adaptados, ao longo de 30 
sessões psicoterapêut icas. 
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Fabrina Pereira Borges (Universidade Católica de Goiás) , Gina Nolêto Bueno (Universidade 
Católica de Goiás)  
 5 ï�ð�ò�î�í ����

O presente t rabalho teve como objet ivo aplicar um programa de 
intervenção, dent ro da terapia comportamental cognit iva -  TCC, em um estudo de 
caso único de obesidade, em uma part icipante do sexo fem inino, 39 anos, casada, 
3º grau completo, cuja queixa principal era a obesidade, t ranstorno este que 
estava lhe causando inúmeros prejuízos, inclusive em sua relação matr imonial. 
Uma breve revisão literária foi efetuada sobre o comportamento alimentar, a 
ansiedade e sobre a TCC, necessária para o entendimento deste. O estudo de 
caso foi baseado em atendimentos clínicos realizados semanalmente, na Clínica 
Escola de Psicologia -  CEPSI , da Universidade Católica de Goiás. A cliente foi 
submet ida à intervenção clínica, sendo realizadas um total de 31 sessões, 
direcionadas pela TCC, visando a funcionalização dos comportamentos 
desadaptados e aquisição de um repertório comportamental assert ivo. Ent retanto, 
com o uso de técnicas comportamentais e cognit ivas, foi possível a modificação 
dos comportamentos desadaptados, alcançando-se os objet ivos propostos. 
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Sofia Helena Porto Di Nucci (PUC-CAMPINAS /  NAPSI ) , Renata Alves Toledo (NAPSI )  
 5 ï�ð�ò�î�í ����

O Transtorno de Déficit  de Atenção e Hiperat ividade é caracterizado por 
inabilidade de auto- regulação da atenção, forte tendência a buscar reforço 
imediato e dificuldade no cont rolle dos impulsos. Sua t ríade sintomát ica clássica 
caracteriza-se por desatenção, hiperat ividade e impulsividade. Este t rabalho 
descreve a aplicação de técnicas comportamentais e cognit ivas no cont role de 
comportamentos característ icos do TDAH em um menino de 12 anos, aluno da 
5ªsérie de uma escola pública. Foi encaminhado com queixa de problemas de 
comportamento:  briga, faz bagunça, não faz lição, é agressivo e assedia as 
meninas. A análise funcional ident ificou comportamentos disrupt ivos que ocorrem 
em sala de aula e no recreio, com colegas, em casa com a mãe e out ros parentes 
e com a vizinhança;  como conseqüência é freqüentemente punido verbalmente, 
com suspensão e repetência além de isolamento social. A avaliação neurológica 
confirmou a hipótese de TDAH, sendo medicado com Ritalina. A intervenção foi 
realizada em 17 sessões dist r ibuídas em t rês blocos:  (1º)  educação e mot ivação, 
sendo a primeira sesão conjunta, duas sessões com o paciente e uma com a mãe;  
(2º)  reest ruturação cognit iva e manejo comportamental, sendo oito sessões com 
o paciente e duas com a mãe;  (3º)  avaliação e fechamento com duas sessões 
com o paciente e uma com a mãe. O primeiro bloco foi est ruturado com o 
objet ivo de promover a educação do paciente e da mãe a respeito do TDAH. O 
segundo objet ivou a fam iliar ização com o modelo cognit ivo, a aprendizagem e o 
desenvolvimento de est ratégias para enfrentar os déficits cognit ivos associados 
ao t ranstorno, tais como solução de problemas, auto- inst rução e 
automonitoramento. Ao mesmo tempo monitorou-se a implementação de técnicas 
comportamentais nas sessões e em casa, tais como sistema de fichas e tarefas de 
casa. O terceiro bloco foi dedicado à revisão dos conceitos aprendidos e à 
avaliação do programa. Avaliou-se os efeitos do t reino at ravés da observação do 
comportamento do paciente nas sessões, do auto- relato sobre seu 
comportamento na escola, em casa e em out ros contextos, dos relatos da mãe e 
da escola. Observou-se significat iva melhora, tornando-se interessado nas 
at ividades propostas, fazendo as lições de casa, prestando atenção nas 
explicações e at ividades, aparentando calma e capacidade de permanecer atento 
por períodos cada vez maiores. O paciente relatou que deixou de brigar com 
colegas preferindo conversar com eles, consegue ficar sentado e prestar atenção 
às aulas e fazer as tarefas, o que tem resultado em elogios dos professores e 
fam iliares. A mãe observou que o menino tornou-se menos agitado, mais 
organizado, mais calmo e obediente, falando e gritando menos, o que facilita seu 
relacionamento fam iliar. 
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Rosa Helena Macedo (Universidade FMU)  
 5 ï�ð�ò�î�í ����

A obesidade vem se tornando um problema de saúde pública, e at ravés dos 
meios de comunicação ela vem ganhando mais espaço e conscient ização por 
parte dos profissionais ligados à área de saúde. Fatores comportamentais, 
afet ivos, cognit ivos e fisiológicos estão relacionados ao aparecimento e evolução 
tanto da obesidade quanto do seu t ratamento. Fatores interpessoais, como as 
habilidades sociais, podem representar uma destas variáveis.OBJETI VO:  O estudo 
foi realizado com uma amost ra clínica de indivíduos obesos, e teve como objet ivo 
principal avaliar o desempenho social dos mesmos e de como estes lidam com as 
várias situações sociais apresentadas no seu dia-  a-dia. METODOLOGI A:  foram 
avaliados 27sujeitos, sendo 21 do sexo fem inino e 06 do sexo masculino, ent re 
20a 60 anos. Foi ut ilizado o I nventário de Habilidades Sociais de DEL PRETTE 
( I HS) , além do Termo de Consent imento para part icipação no estudo. 
RESULTADOS:  O indíce de massa corpórea ( I MC)  da amost ra pesquisada 
foi: sobrepeso (3,7% ) , obeso (81,5% )  e obesidade mórbida (14,81% ) . A média do 
escore total do I HS foi de 91,59 (  posição percent il do respondente) , cujo 
significado é alta habilidade social na amost ra estudada. Os homens 
apresentaram um escore total médio (96,0)  superior ao das mulhers (90,93)  na 
posição percent il dos respondentes. A amost ra do sexo masculino foi mais 
habilidosa socialmente ( I HS=  96) , comparada com a amost ra fem inina (90,93) . A 
associação do I MC com a média do I HS foi:  sobrepeso (86% )  e obeso (93,72% )  
foram melhores no I HS do que a amost ra com obesidade mórbida (81,25% ) . 
Descrição dos escores fatoriais do I HS da amost ra pesquisada:  assert ividade e 
cont role da ansiedade (  Fator1)  =  84,1 percent il ;  auto-  afirmação na expressão 
de afeto posit ivo (Fator2 )  =  85,4 percent il ;  conversação e desenvoltura social (  
Fator3)  =  47,2 percent il ;  auto-  exposição a desconhecidos ou a situações novas (  
Fator4)  =  24,7 percent il ;  auto-cont role da agressividade em situações aversivas 
(  Fator5)  = 3,0 percent il. CONCLUSÂO:  O dado mais relevante na amost ra 
estudada foi com relação ao auto-  cont role da agressividade em situações 
aversivas (  Fator5) , que aponta para a necessidade de mais estudos sobre a 
agressividade na obesidade, e o modo pela qual ela se expressa, at ravés da 
contenção ou expolsão da mesma. 
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Maira Bapt istussi (UNIPAR -  Universidade Paranaense) , Ronnie Biazi (UNIPAR -  Universidade 
Paranaense) , Taiane Santos (UNIPAR -  Universidade Paranaense) , Viviane Tret ter (UNIPAR -  
Universidade Paranaense) , Maira Cantarelli (UNIPAR -  Universidade Paranaense)  
 5 ï�ð�ò�î�í ����

Cientes de que o TOC é um t ranstorno de ansiedade crônico que at inge uma 
parcela significat iva da população, pouco conhecido e compreendido pela mesma, 
de difícil enfrentamento por parte de seus portadores e que favorece inúmeras 
formas de sofr imento (dificuldades emocionais, fam iliares, sociais) , estagiários do 
5º ano de Psicologia da UNI PAR -  Campus Cascavel -  Pr, j untamente com a 
Clínica Médica e Psicológica, montaram o Grupo de Apoio Psicológico "Retocando 
a Vida", coordenado pelos mesmos e supervisionado pela professora da disciplina 
de Estagio Supervisionado em Psicologia de Grupos. O grupo conta com a 
part icipação de cinco pessoas que apresentam o t ranstorno, com idades ent re 23 
e 50 anos, moradores da cidade de Cascavel -  Pr, sendo que todos atualmente 
fazem t ratamento psicológico individual e psiquiát r ico. Os encont ros têm duração 
de duas horas e são realizados uma vez por semana na Clínica Médica e 
Psicológica. Funciona como um espaço em que sent imentos e experiências são 
compart ilhados, discut idos e t rabalhados objet ivando uma melhora na qualidade 
de vida de seus membros e alívio de possíveis mal estares que o TOC produz em 
suas vidas, assim  como, encont rar novas alternat ivas de lidar com mesmos de 
forma mais saudável e efet iva em seu dia-dia. Para alcançar estes objet ivos, os 
coordenadores do grupo visam:  proporcionar um meio de contato com indivíduos 
que convivem com problemas semelhantes aos seus, com suporte necessário;  
ampliação do repertório social e geral, visando a busca de novos reforçadores 
posit ivos nas relações cot idianas;  proporcionar um processo de descoberta, 
crescimento e aprendizagem sobre si mesmo e sobre o mundo;  t rabalhar a 
questão do autocuidado, at ravés da orientação para adesão ao t ratamento 
medicamentoso e psicológico além do incent ivo à prát ica de esportes e at ividades 
de lazer "saudáveis" ;  auxiliar o sujeito a descobrir novas est ratégias de 
enfrentamento do t ranstorno;  fornecer informações atualizadas e precisas sobre o 
Transtorno Obsessivo-Compulsivo, assim  como de problemas enfrentados pelos 
membros do grupo. Os resultados iniciais podem ser observados a part ir  do 
fortalecimento do vínculo ent re os part icipantes e os estagiários, dos relatos dos 
part icipantes sobre melhores sent imentos ao reconhecer no out ro problemas 
semelhantes e sobre alguns comportamentos novos de enfrentamento e redução 
de alguns r ituais. 
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Sofia Helena Porto Di Nucci (PUC-CAMPINAS /  NAPSI ) , Luciana Sim ões Miraldi (PUC-CAMPINAS 
/ Inst ituto de Terapia por Cont ingênci)  
 5 ï�ð�ò�î�í ����

Este t rabalho t raz uma discussão sobre a atuação terapêut ica orientada em 
duas abordagens. Baseia-se na análise do caso de uma adolescente com queixa 
de nervosismo e dificuldade de relacionamento com o pai, atendida pela mesma 
terapeuta nos modelos humanista e comportamental. Focaliza as diferenças no 
comportamento da terapeuta visto que a intervenção terapêut ica ocore por meio 
de elementos presentes na relação terapêut ica e da aplicação de procedimentos 
específicos. No início do atendimento a conduta adotada pela terapeuta foi 
proporcionar à paciente sent ir-se acolhida. As sessões eram iniciadas com uma 
questão sobre como a paciente estava se sent indo e, a part ir  de sua resposta, a 
terapeuta descrevia suas expressões corporais e devolvia suas falas para que 
assim  ela at ingisse auto-conhecimento e chegasse a uma solução. Ao final deste 
processo a paciente sent ia-se acolhida sem, contudo, demonst rar que se tornara 
capaz de enfrentar e resolver seus conflitos e cent rar-se em si mesma. Ao iniciar 
o processo comportamental foi feita análise funcional destacando-se como 
antecedentes a morte da mãe, pai alcóolat ra, relacionamento com irmã e 
namorado;  dent re seus comportamentos destacavam-se nervosismo, choro, 
pensamentos de morte, insegurança, inassert ividade e baixa auto-est ima;  como 
conseqüências, evitação de situações aversivas e comportar-se sob cont role dos 
out ros. Segundo Skinner o terapeuta comporta-se de modo a m inim izar o 
sofr imento do paciente a part ir  da apresentação de est ímulos discrim inat ivos e 
disposição de conseqüências que levem a mudanças comportamentais, 
apresentando-se como audiência não-punit iva e agente reforçador, perm it indo 
que o paciente aprenda quais cont ingências cont rolam seus comportamentos e 
como altera- las.Assim , a terapeuta acolheu-a nos momentos em que a paciente 
sent ia-se desamparada, ajudou-a a discrim inar est ímulos que cont rolavam seus 
compportamentos e como estes influenciavam sua relação com o pai, quest ionou 
fatos relevantes, orientou formas de se comportar para receber reforço, reforçou 
comportamentos adequados e orientou-a na discrim inação de seus sent imentos. 
O objet ivo principal deste processo foi leva- la a discrim inar que "estar feliz"  não 
deveria estar vinculado ao comportamento do pai, t razendo seus comportamentos 
sob cont role de suas próprias cont ingências. Consideramos que o sucesso do 
t rabalho terapêut ico vincula-se à qualidade da relação terapêut ica e que, embora 
diferentes abordagens determ inam modelos de atuação diferentes, esta variável 
parece permanecer constante em qualquer t ipo de atendimento. Entendemos que 
a atuação inicial da terapeuta seguindo os parâmetros do modelo humanista 
possibilitou o desenvolvimento de uma relação terapêut ica posit iva facilitadora 
para o sucesso do processo terapêut ico no modelo comportamental. 

 3$/$95$6�&+$9(�   



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' è	é ������������� , ê2ë&ì�è&í :  18: 00: 00   ) è�î :  19: 30: 00 
�� 6 ï�ð�ð�ñ�ï�ð �  EDV Educação 
 $ ��é�ó�è	é�õ�ö�íBø�ð�è&ì�í�ø�ï�÷�é�	��2è&ì�éV÷�ïOì�ú�è	é�ê�õ�é�ðKì�í�î � é2è���éNì�í�ê�ð�ì�è���ê�ì�è	é � í�ê�í�ó
	��2è&ì�écï�ì�í�îGð�ò�ð�ø�ïQè\ùXé
÷�ï ' è&ð�ó�ï���è	é�÷'í ' ï�ð�ï�ê��'í�ó���è�îï�ê'ù�í �
 
Karina Soares Am brozio (Universidade Estadual de Londrina) , Vivian Maria Stabile Fum o 
(Universidade Estadual de Londrina) , Magda Solange Vanzo Pestun (Universidade Estadual de 
Londrina)  
 5 ï�ð�ò�î�í ����

Consciência fonológica é a capacidade para compreender que a fala pode ser 
segmentada e que esses segmentos (palavra, sílaba, fonema)  podem ser 
manipulados. Pesquisas contemporâneas têm revelado que crianças que 
apresentam consciência fonológica em idade pré-escolar demonst ram boa 
aquisição e desenvolvimento da leitura e da escrita. Dado que no norte do Paraná 
não existe pesquisa nessa área de conhecimento, foi proposto um estudo 
longitudinal que invest igou, primeiramente, a capacidade de conscient ização 
fonológica em crianças sem habilidades de leitura e solet ração (que iniciavam o 
pré- I I I )  e seu desempenho em leitura e escrita dois anos mais tarde (ao térm ino 
da 1ª série) . Os resultados obt idos nessa primeira etapa revelaram:  pobre 
consciência fonológica quando as crianças iniciaram o pré- I I I ;  avanço significat ivo 
em consciência fonológica no início da 1ª série;  habilidades de leitura e escrita ao 
térm ino da 1ª série somente nas crianças que apresentavam razoável consciência 
fonológica no pré- I I I . A part ir  desses resultados, as crianças ident ificadas com 
prejuízo em leitura e escrita passaram a compor a amost ra da segunda etapa 
desta pesquisa, cujos objet ivos foram:  avaliar se as crianças com baixo 
desempenho em consciência fonológica e em leitura e solet ração eram portadoras 
de Dislexia do Desenvolvimento;  e verificar se um t reinamento sistemát ico em 
consciência fonológica e o ensino das correspondências grafofonêmicas junto a 
essas crianças melhorariam seus desempenhos em leitura e solet ração. Até o 
presente momento, foi at ingido apenas o primeiro objet ivo da segunda etapa, ou 
seja, foi realizada apenas a avaliação psicopedagógica das crianças. Os 
inst rumentos ut ilizados neste processo foram provas psicológicas padronizadas e 
provas pedagógicas formais e informais. Foram avaliadas 26 crianças, todas com 
potencial intelectual normal e nenhum déficit  sensorial, sendo que 14 delas 
apresentaram diagnóst ico posit ivo para Dislexia do Desenvolvimento. A part ir  dos 
resultados obt idos, foi possível observar que existe relação ent re baixo 
desempenho em consciência fonológica e Dislexia do Desenvolvimento. Sendo 
assim , torna-se necessário dar cont inuidade à presente pesquisa para verificar se 
um t reinamento sistemát ico em consciência fonológica poderá melhorar o 
desempenho em leitura e solet ração dessas crianças. 
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Ana Carolina Vieira Seron De Cast ilho (Pont ifícia Universidade Católica de Cam pinas) , Bianca P. 
Serpa De Biasi Bet t i (Pont ifícia Universidade Católica de Cam pinas) , Josiane Tonelot to 
(Pont ifícia Universidade Católica de Cam pinas)  
 5 ï�ð�ò�î�í ����

Muitos estudos têm evidenciado a existência de diferenças de desempenho 
em atenção, considerando-se o gênero. Aos meninos é at r ibuído um pior 
desempenho tanto com relação à desatenção quanto a hiperat ividade. O presente 
estudo, que é parte de um estudo maior sobre avaliação cognit ivo e desempenho 
escolar teve como objet ivo verificar a existência de possíveis diferenças ent re os 
gêneros em relação a diversos aspectos da atenção. Part iciparam 57 escolares 
cursando a primeira série do Ensino Fundamental, alunos de um Núcleo 
Educacional de um município do interior de São Paulo, sendo 27 meninos e 30 
meninas. Os inst rumentos ut ilizados para a coleta de dados foram a Escala de 
TDA-H de Benckzic (2000)  baseada nos critér ios diagnóst icos do DSM- I V para a 
detecção do Transtorno de Déficit  de Atenção (TDA-H) , enfocando os seguintes 
aspectos:  déficit  de atenção, hiperat ividade, problemas de aprendizagem e 
comportamento ant i- social e, o Roteiro de I nvest igação da Atenção (RI A)  
proposto por Tonelot to (1998) , que é composto por 12 provas de realização, 
perm it indo que se avalie a atenção selet iva e capacidade de sondagem, e 
possibilita uma pontuação máxima de quarenta e quat ro pontos ( inst rumento já 
validado e em fase de padronização) . Os dados foram coletados em ent revistas 
individuais com os escolares e com os professores dos mesmos. Os dados obt idos 
foram submet idos a provas estat íst icas suficientes e necessárias ao propósito. 
Observaram-se correlações negat ivas e significat ivas ent re a pontuação no RI A e 
os seguintes aspectos da Escala TDA-H:  déficit  de atenção ( -0,34) , hiperat ividade 
( -0,23) , problemas de aprendizagem ( -0,19) , comportamento ant i- social ( -0,17) . 
Com relação às diferenças ent re sexo, não foram observados desempenhos 
diferentes na pontuação do RI A (p= 0,96) , déficit  de atenção (0,75) , 
hiperat ividade (0,86) , problemas de aprendizagem (0,97)  e comportamento ant i-
social (0,95) . Esses achados cont rariam os dados da literatura em que o gênero 
masculino é considerado como mais propenso às dificuldades de atenção, 
independentemente das just ificat ivas serem biológicas ou sócio-culturais. 
Pesquisas dessa natureza auxiliam no esclarecimento de importantes questões 
relacionadas à aprendizagem. Além disso, a orientação pedagógica deve ser feita 
sobre dados da realidade e não apenas no que se encont ra em relatos de 
pesquisas, muitas vezes focalizando out ras realidades. A discordância dos dados 
encont rados na literatura abre ainda a possibilidade de serem desenvolvidas 
novas pesquisas, capazes de subsidiar debates relevantes sobre a temát ica em 
questão. 
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Rita Brassac (Cent ro Universitário Posit ivo -  UNICENP) , Thays Araújo (Cent ro Universitário 
Posit ivo -  UNICENP) , Andréia Schm idt  (Cent ro Universitário Posit ivo -  UNICENP)  
 5 ï�ð�ò�î�í ����

A propaganda tem sido estudada pela Psicologia como uma forma de 
influenciar o comportamento de escolha e consumo dos indivíduos. Autores da 
Análise do Comportamento tem se preocupado em descrever a função da 
propaganda no comportamento de consumo das pessoas (Machado, 2000) , e os 
processos de ensino e aprendizagem nela envolvidos. O presente t rabalho teve 
como objet ivo verificar se uma propaganda de brinquedo, veiculada em mídia 
televisiva, ter ia impacto sobre o comportamento de escolha de crianças de 4 a 5 
anos, considerando a propaganda como um est ímulo capaz de alterar a função 
dos est ímulos por ela descritos (no presente caso, alterando a função do 
brinquedo anunciado) . Foram realizados dois experimentos. No Experimento I  dez 
crianças de 4 a 5 anos part iciparam de um delineamento experimental de pré e 
pós- teste com grupo cont role. As crianças do grupo experimental (cinco)  eram 
encaminhadas individualmente para uma sala onde poderiam, durante dez 
m inutos, escolher ent re sete brinquedos sim ilares para brincar -  Pré- teste. A 
criança poderia escolher quantos brinquedos quisesse, mas somente poderia 
brincar com um de cada vez. Em seguida, as crianças assist iam a um desenho 
infant il com cinco inserções de uma propaganda sobre um dos brinquedos 
presentes na situação de pré- teste (brinquedo-alvo) . O brinquedo anunciado era 
desconhecido para todas as crianças antes do pré- teste. Após assist irem ao 
desenho, cada criança era levada para a sala de brinquedos onde, por dez 
m inutos, poderia brincar com quantos brinquedos quisesse, dent re os sete 
disponíveis -  Pós- teste. O mesmo procedimento era aplicado para o grupo 
cont role, mas o desenho ao qual assist iam não t inha inserções da propaganda do 
brinquedo-alvo. Observou-se que o brinquedo-alvo foi preferencialmente 
escolhido no pós- teste pelas crianças que não brincaram com ele no pré- teste. O 
Experimento I I  foi um delineamento experimental de pós- teste apenas com grupo 
cont role, do qual part iciparam out ras dez crianças de 4 e 5 anos. Os 
procedimentos foram os mesmos do Experimento I , exceto pela ausência do pré-
teste. Nos resultados, t rês crianças do grupo experimental escolheram o 
brinquedo alvo como primeira opção e uma criança o escolheu como segunda 
opção. No grupo cont role nenhuma criança escolheu o brinquedo-alvo como 
primeira opção. Os resultados sugerem que o comportamento de escolha das 
crianças foi influenciado pela propaganda quando o produto anunciado era uma 
novidade e quando não t inha sido manipulado anteriormente. Aparentemente, o 
brinquedo-alvo tornou-se discrim inat ivo para o comportamento de brincar para a 
maioria dos part icipantes dos grupos experimentais de ambos os experimentos. 
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Rafaella Donini (Pont ifícia Universidade Católica de São Paulo) , Nilza Michelet to (Pont ifícia 
Universidade Católica de São Paulo)  
 5 ï�ð�ò�î�í ����

De acordo com analistas do comportamento, ent re as condições que devem 
ser tomadas para que o ensino seja efet ivo, estão:  a)  apresentação do conteúdo 
acadêmico de maneira gradual;  b)  a especificação clara dos objet ivos de ensino 
em termos de comportamentos a serem estabelecidos nos repertórios dos alunos. 
A presente pesquisa teve como objet ivo const ruir uma seqüência de 
comportamentos matemát icos que poderiam ser ensinados antes da adição e da 
subt ração. A const rução da seqüência seria norteada por aquelas duas condições 
descritas acima, apresentadas por analistas do comportamento. A ident ificação 
dos comportamentos a serem ensinados foi iniciada pela análise dos conteúdos 
propostos no Referencial Curr icular Nacional para a Educação I nfant il (1998) , 
documento que orienta o ensino de crianças que freqüentam inst ituições de 
educação infant il, e propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 
Ensino Fundamental (2000) , documento dedicado ao ensino de crianças 
freqüentadoras do primeiro e do segundo ciclos do ensino fundamental. A lista de 
comportamentos const ruída foi complementada por comportamentos ident ificados 
em exercícios de livros didát icos e por comportamentos que compõem programas 
de avaliação ou de ensino do repertório matemát ico elementar elaborados por 
analistas do comportamento. Após a listagem, os comportamentos foram 
ordenados de acordo com seu grau de complexidade. Eles foram organizados em 
onze unidades. I nicialmente, foram int roduzidos comportamentos que t inham, 
ent re seus est ímulos antecedentes, figuras e grupos ou conjuntos de figuras, e 
que freqüentemente são estabelecidos nos repertórios de crianças em suas 
interações informais com out ras pessoas. À medida que as unidades 
prosseguiram, foram gradat ivamente int roduzidos est ímulos menos comuns em 
situações cot idianas e, portanto, menos fam iliares às crianças, tais como 
numerais e sinais gráficos;  e os comportamentos implicaram a em issão de uma 
cadeia de respostas, respostas essas que t inham sido int roduzidas 
separadamente em unidades anteriores. Os comportamentos envolveram a 
comparação ent re figuras, a relação ent re números falados, quant idades e 
numerais de um a nove, comparações ent re quant idades e numerais, ordenação 
de quant idades e numerais nas seqüências crescente e decrescente, e sinais de 
adição e de subt ração. Dent ro de uma mesma unidade em que foi requerida a 
comparação ent re figuras ou ent re quant idades, comportamentos que envolveram 
os conceitos de igualdade e desigualdade precederam comportamentos que 
envolveram os conceitos de mais, menos, maior e menor;  e os comportamentos 
envolvendo os conceitos de seqüência crescente e seqüência decrescente foram 
int roduzidos após comportamentos que envolveram os conceitos de maior e 
menor. Out ro critér io adotado na ordenação dos comportamentos foi o aumento 
na complexidade das discrim inações, de maneira que determ inados 
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comportamentos envolvendo matching de ident idade, matching por singularidade 
e matching arbit rário foram apresentados antes de determ inados 
comportamentos envolvendo matching de resposta const ruída. 
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Carolina Porto De Alm eida (PUCCam pinas e Sobrapar) , Ana Flavia Mac Knight  Carlet t i 
(PUCCam pinas e Sobrapar) , Valeria Crist ina Santos (PUCCam pinas e Sobrapar) , Ana Lucia 
I vat iuk (Sobrapar) , Vera Lúcia Raposo Do Am aral (PUCCam pinas e Sobrapar) , Ana Flávia Mac 
Knight  Carlet t i (PUCcam pinas e Sobrapar)  
 5 ï�ð�ò�î�í ����

As deform idades craniofaciais configuram-se como um problema complexo 
resultante de uma ampla variedade de fatores, ent re os quais as anomalias 
congênitas. Considerando-se que as crianças portadoras enfrentam a 
discrim inação e o isolamento social, decorrentes da aparência e da fala 
diferenciada, sérios compromet imentos no desenvolvimento podem ocorrer. 
Nesse sent ido, é fundamental avaliar, t ratar e prevenir futuros desajustes no 
indivíduo, em sua família e em sua vida escolar. O presente estudo teve por 
objet ivo compreender a associação ent re deform idades craniofaciais, 
desenvolvimento infant il e aspectos comportamentais, a part ir  da análise 
funcional de um caso clínico atendido pelo serviço de Psicologia da SOBRAPAR. O 
part icipante tem diagnóst ico de Otopalatodigital t ipo I I , sendo portador de fissura 
palat ina, deform idades ósseas, problemas respiratórios e cardíacos. A part ir  das 
queixas de problemas globais do desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem 
e problemas na fala, foi realizada a avaliação psicológica para auxiliar os 
delineamentos do t ratamento junto à equipe mult iprofissional. O processo de 
avaliação teve duração de um mês, sessões semanais, sendo ut ilizados 
inst rumentos formais como o Teste de Maturidade Mental Colúmbia, avaliação 
psicopedagógica inicial, e materiais lúdicos, como Lince, desenhos, recortes e 
formas geométricas. Os resultados obt idos evidenciaram que at rasos no 
desenvolvimento cognit ivo, motor, fino e global, sendo que repertórios de 
encaixar formas geométricas, segurar e manusear tesoura estavam em processo 
de aquisição. A lateralidade já foi adquir ida e t inha habilidade para pintura. Em 
relação ao aspecto cognit ivo, além do at raso, verificou-se dificuldade para 
permanecer concent rado durante as tarefas, interrompendo-as com freqüência. 
Ele não discrim inava os conceitos de formas geométricas, maior e menor, mais e 
menos, longe e perto, dent ro e fora, direita e esquerda, pequeno e grande. 
Nomeava algumas cores, bem como as figuras do jogo Lince e suas respect ivas 
funções. Sobre a linguagem, observou-se problemas no comportamento verbal 
expressivo (pronúncia incompreensível)  e escrito (não discrim ina let ras) , embora 
conseguisse copiar seu nome e compreender inst ruções corretamente. O paciente 
comunicava-se por meios não verbais (gestos, desenhos e apontar)  e obt inha 
sucesso, o que mant inha o comportamento de não pronunciar as palavras 
corretamente. O desenvolvimento afet ivo-social era sat isfatório, apesar da 
ausência de interação com pares, na medida em que se relacionava bem com 
adultos, especialmente com a mãe, seguia regras, manifestava insat isfação e 
persist ia diante de frust rações. Pretendendo-se oferecer condições facilitadoras ao 
seu desenvolvimento e aprendizagens subseqüentes, a avaliação foi finalizada 
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com o encaminhamento para o programa de Psicopedagogia, além de ser 
recomendada à cirurgia de palato e o t ratamento fonoaudiólógico. 
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Marlene Cassaro (ABPMC)  
 5 ï�ð�ò�î�í ����

Foi elaborado um programa de atuação psicológica dent ro do referencial 
teórico da terapia comportamental cognit iva. Na atuação foram t rabalhados 
reest ruturação de crenças, educação sobre o t ranstorno, resolução de problemas, 
economia de fichas, auto monitoramento, diário e agenda, cujos procedimentos 
foram realizados como objet ivo de dim inuir a agressividade, comportamento 
impulsivo, dificuldade para seguir as inst ruções e esperar sua vez. Percebeu-se a 
eficácia do programa, desenvolvido num curto período de tempo, sobre a 
severidade do quadro de hiperat ividade do paciente. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' è	é ������������� , ê2ë&ì�è&í :  18: 00: 00   ) è�î :  19: 30: 00 
�� 6 ï�ð�ð�ñ�ï�ð �  TPC Questões Teóricas, Filosóficas e Conceituais 
 ' ï�ø�ú�ï�ð�ð�ö�í!ï^é�ê���ó�è&ð�ï ÷'í�ì�í�îø�í�ú�ùXé�îï�ê'ù�í �� ú�ï���è&ð�ö�í!÷�ï ó�è\ù�ï�ú�é'ù�ò�ú�é �
 
Ana Paula Azevedo Cam pos (Puc-Cam pinas) , Diana Tosello Laloni (Puc-Cam pinas)  
 5 ï�ð�ò�î�í ����

Depressão é uma categoria diagnóst ica de acordo com o manual diagnost ico 
para Saúde Mental, é descrita sindrom icamente, e tem et iologia mult ifatorial. 
Objet ivou-se compreender à luz do behaviorismo radical os diferentes modelos de 
análise da depressão Ut ilizou-se como método a revisão de literatura, buscando-
se ident ificar autores que discutem a depressão no modelo comportamental. Os 
autores encont rados foram Ferster (1973) , Selligman (1977)  e Dougher e 
Hackbert  (1994) . O modelo de Fester indica que o repertório da pessoa deprim ida 
é definido como o resultado de um decréscimo na freqüência de certas classes de 
comportamentos e um aumento na freqüência de out ros. A pessoa deprim ida 
perde certos t ipos de at ividades e isso está associado a um aumento de 
comportamentos de esquiva e de fuga de est ímulos aversivos. Considera a 
depressão ligada à história de reforçamento do indivíduo. O modelo de Selligman 
foi proposto a part ir  de experimentos em laboratório com animais, e denominado 
de desamparo aprendido. O desamparo aprendido, enquanto efeito 
comportamental caracteriza-se pela dificuldade de aprendizagem demonst rada 
por sujeitos previamente expostos a eventos aversivos incont roláveis. Esse efeito 
é determ inado pela aprendizagem de que há uma independência ent re respostas 
e est ímulos, aprendizagem essa que se generaliza para novas situações e ocorre 
porque os organismos, ao passarem pela experiência com eventos incont roláveis, 
aprendem que não há relação ent re o que fazem e as conseqüências ambientais 
do que foi feito. Dougher e Hackbert  propuseram um modelo baseado em alguns 
padrões de interação com o ambiente apresentados por indivíduos classificados 
como deprim idos. São eles:  funções conseqüenciais:  baixa densidade de 
reforçamento, ext inção, punição, reforçamento do comportamento de angúst ia;  
est ímulo discrim inat ivo;  funções respondentes;  funções estabelecedoras;  
influências culturais e processos verbais. Os estudos pressupõem a definição não 
mentalista dos principais comportamentos do indivíduo deprim ido. Ainda, 
ressaltam a ident ificação das relações ent re as repostas desse indivíduo e os 
eventos que ocorrem em seu ambiente físico e social. Most ram a preocupação 
comum com a análise da história passada como um importante determ inante do 
comportamento presente e proporcionam uma definição, conceituação e 
caracterização da depressão em termos comportamentais . 
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Ana Paula Azevedo Cam pos (Puc-Cam pinas) , Diana Tosello Laloni (Puc-Cam pinas)  
 5 ï�ð�ò�î�í ����

Depressão é definida pelo Manual Diagnóst ico de Transtornos Mentais (DSM-  
I V)  como uma categoria diagnóst ica com algumas característ icas:  humor 
deprim ido, interesse ou prazer acentuadamente dim inuídos, perda ou ganho 
significat ivo de peso, insônia ou hipersonia, agitação ou retardo motor, fadiga ou 
perda de energia, sensação de inut ilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, 
capacidade dim inuída para pensar, concent rar-se ou indecisão, pensamentos 
recorrentes sobre morte, ideação suicida, De acordo com Ferster (1973)  a 
depressão está int imamente ligada à história de reforçamento do indivíduo e 
depende do conhecimento da relação sujeito-ambiente, ou seja, dos antecedentes 
e das conseqüências do comportamento depressivo, que pode ser demonst rado 
at ravés da análise funcional. O repertório da pessoa deprim ida é definido como o 
resultado de um decréscimo na freqüência de certas classes de comportamentos 
e um aumento na freqüência de out ros. A pessoa deprim ida perde certos t ipos de 
at ividades e isso está associado a um aumento de comportamentos de esquiva e 
de fuga de est ímulos aversivos. Objet ivou-se relatar a análise funcional de um 
caso de depressão de uma paciente do sexo fem inino, de 52 anos, separada com 
dois filhos (17 e 21 anos)  e com segundo grau completo. A qual buscou terapia 
por sent ir-se muito t r iste, cansada, com dores, insat isfeita com at ividades de sua 
rot ina, reclamações excessivas e ausência de sent ido na vida, falta de mot ivação 
e iniciat iva. O método de análise funcional foi a part ir  dos dados relatados pela 
paciente em sessões de Psicoterapia. Conclui-se que a depressão apresentada 
pela paciente pode ser analisada at ravés da análise funcional de acordo com o 
modelo proposto por Ferster , ident ificando-se at ravés da história as relações 
ent re antecedentes comportamentos e conseqüentes. 
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Peter Endem ann (Universidade Federal do Pará) , Em m anuel Zagury Tourinho (Universidade 
Federal do Pará)  
 5 ï�ð�ò�î�í ����

O presente t rabalho discute o problema da linguagem a part ir  de uma 
oposição ent re os que a concebem como um sistema de representação da 
realidade e os que a interpertam como um modo de ação do homem no mundo. O 
t rabalho foi or ientado por dois conjuntos de referências conceituais:  a)  a filosofia, 
especificamente a filosofia analít ica, a part ir  de Wit tgenstein e da análise da 
linguagem ordinária encont rada na teoria dos atos de fala de Aust in;  e b)  a 
psicologia, em part icular o behaviorismo radical de Skinner. O t rabalho teve por 
objet ivo examinar como são elaborados a relação ent re linguagem e realidade e o 
caráter social das prát icas lingüíst icas em algumas obras de Skinner e Aust in 
para, a part ir  disso, discut ir  possíveis aproximações com respeito às questões 
referidas. Um primeiro ponto de convergência ident ificado diz respeito à 
aproximação de Skinner e Aust in a uma t radição ant i- representacionista;  em 
ambos, encont ra-se a funcionalidade como critér io de verdade. Um out ro ponto 
foi o papel das convenções na definição das prát icas de uma dada comunidade. 
Este ponto foi elaborado a part ir  da noção de regras e critér ios, em Wit tgenstein, 
passando pelo condicionamento operante em uma comunidade verbal, em 
Skinner, e pelos procedimentos e pela dout r ina das infelicidades, em Aust in. A 
part ir  dessas questões fez-se ainda um levantamento de informações referentes 
ao significado em Skinner e à força ilocucionária em Aust in, cuja convergência 
encont ra-se justamente nas definições sociais destas prát icas. Um últ imo ponto 
discut ido faz referência à compreensão ou apreensão deste significado ou força 
ilocucionária como critér ios para a eficácia de uma dada ação realizada. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Linguagem, comportamento verbal, atos de fala, verdade, 
convenções. 
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Lauro Souza Filho (Universidade Presbiteriana Mackenzie) , Cibele Freire Santoro (Universidade 
Presbiteriana Mackenzie)  
 5 ï�ð�ò�î�í ����

O analista do comportamento analisa as cont ingências, a fim  de 
compreender a função dos comportamentos do cliente e suas variáveis, 
planejando e decidindo com o cliente e/ ou sua família, o melhor momento de 
procedimentos/ at ividades terapêut icas. Já o Acompanhante Terapêut ico (AT)  
obtém informações que auxiliem nesta análise funcional;  desenvolvendo as 
at ividades terapêut icas e procedimentos planejados, seja em situação natural, em 
consultório ou em inst ituição, sempre sob supervisão constante. Sendo assim , nas 
at ividades de AT, o objet ivo geral é promover mudanças comportamentais no 
paciente, levando à dim inuição de seu sofr imento e promovendo maior habilidade 
comportamental mant ida por cont ingências reforçadoras. O sucesso destas 
at ividades está int imamente ligado à compreensão do problema/ foco do paciente, 
à qualidade da relação terapêut ica e à aplicação de recursos de intervenção 
(est ratégias e técnicas psicoterápicas) . Especificamente o que faz o AT? Uma vez 
feita a avaliação do comportamento a ser abordado e do ambiente onde ele 
ocorre, escolhem-se as formas de intervenção a serem ut ilizadas, segundo as 
necessidades e característ icas individuais do paciente. I dent ificam-se também, 
junto com o paciente as distorções cognit ivas relacionadas aos seus problemas, 
ou seja, pensamentos e crenças, e aplicam-se técnicas cognit ivas. A descrição 
acima pode levantar a seguinte questão:  em que o t rabalho do AT se diferencia 
daquele do psicoterapeuta cognit ivo-comportamental? Quanto aos recursos 
necessários para o atendimento junto ao paciente, não há uma diferença 
explícita, pois os recursos são os mesmos, tendo como referencia uma proposta 
de atendimento focal:  as técnicas mencionadas são as mesmas, a relação ent re 
AT-paciente deve obedecer aos mesmos princípios da empat ia, confiança e de 
postura educat iva, princípios estes também preconizados para a figura do 
terapeuta. Pode-se acrescentar ainda o t rabalho específico com a relação 
terapêut ica, passível de ocorrer tanto no acompanhamento como na terapia, 
segundo o qual o AT deve atuar como alguém que dá atenção aos 
comportamentos clinicamente relevantes do paciente, como um ambiente que 
provê reforços cont ingentes às respostas esperadas, como um facilitador da 
generalização das respostas do paciente, etc... Ou seja, a diferença que se 
destaca não está no desempenho de at ividades, mas sim  no set t ing em que esse 
desempenho ocorre. O acompanhante terapêut ico parte da análise do 
comportamento do paciente já feita no set t ing do consultório, parte das decisões 
já tomadas em conjunto pelo terapeuta e paciente em sessões convencionais de 
análise, e então, em set t ings alternat ivos desempenha o seu papel... 
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Marcela Um eno Koeke (PUC-  Cam pinas) , Diana Tosello Laloni (PUC-  Cam pinas)  
 5 ï�ð�ò�î�í ����

Cliente do sexo fem inino, 27 anos de uma clínica escola encaminhada pela 
endocrinologia com a queixa de que está comendo muito quando fica ansiosa. 
Durante a t r iagem ident ificou-se que o comportamento de comer era cont rolado 
pelas cont ingências. Foram realizados cinco encont ros com a duração de 50 
m inutos cada. Objet ivou-se fazer com que a cliente buscasse reforçadores 
posit ivos e t ivesse adesão ao t ratamento médico. A cliente relatou que quando 
fica ansiosa ela "ataca a geladeira". Foi orientada a subst ituir o comportamento 
por out ro que não tenha uma conseqüência que a prejudique como é o 
comportamento de comer que faz com que ela engorde. No levantamento de 
reforçadores posit ivos ela relatou que gosta de fazer jardinagem e yoga. Essa 
condição perm it iu que fosse orientada para quando se sent isse ansiosa fizesse 
essas at ividades que são prazerosa para ela. Até esse momento a cliente não 
seguia a orientação médica de fazer t rês cam inhadas semanais, dava desculpas 
dizendo que não t inha tempo. Foi orientada a fazer cam inhadas progredindo 
lentamente e organizar seus horários, anotando em uma agenda. Uma hora do 
seu dia era para cam inhar e a meta para quinze dias era quat ro cam inhadas. 
Quanto ao comportamento de comer a orientação foi para as cont ingências de 
qualidade dos alimentos e a exposição deles. Também foi or ientada a buscar uma 
nut r icionista. Os resultados indicaram que é possível estabelecer cont role quando 
se alteram as cont ingências, a cliente está cont rolando o comer compulsivo com 
as mudanças das cont ingências, quando se sente ansiosa faz at ividades que são 
incompat íveis com o comportamento de comer, como fazer jardinagem, por 
exemplo. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Cont ingências, reforçadores e cont role alimentar. 
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José Gustavo Paiva (Faculdade de Engenharia Elét r ica -  UFU) , Alexandre Cardoso (Faculdade 
de Engenharia Elét r ica -  UFU) , Edgard Lam ounier (Faculdade de Engenharia Elét r ica -  UFU) , 
Ederaldo Lopes ( Inst ituto de Psicologia -  UFU) , Renata Ferrarez Fernandes Lopes ( Inst ituto de 
Psicologia -  UFU)  
 5 $�%/9#(" ����

Os t ranstornos de ansiedade podem ser divididos em duas categorias 
principais:  os t ranstornos fóbicos e os estados de ansiedade. Ent re os t ranstornos 
fóbicos, encont ram-se a fobia social e as fobias específicas, estas últ imas foco do 
nosso interesse neste t rabalho. Dent re essas fobias, podem ser encont radas a 
fobia de aranha, fobia de voar, fobia por lugares altos e fobia de direção. A 
ut ilização da Realidade Virtual (RV)  como uma ferramenta na área médica tem 
crescido consideravelmente nas últ imas décadas, sendo ut ilizada em uma 
variedade de t ratamentos psicológicos, como por exemplo, no combate à 
depressão, doenças relacionadas com a idade, cont role de raiva, e no t ratamento 
de fobias. Algumas das vantagens da ut ilização da Realidade Virtual para o 
t ratamento de fobias, em relação aos t ratamentos t radicionais estão relacionadas 
à segurança do paciente bem como ao baixo custo. Nesse sent ido, o objet ivo 
deste t rabalho foi desenvolver uma interface para criação de rotas virtuais a 
serem ut ilizadas em um sistema de Realidade Virtual aplicado ao t ratamento de 
fobia de direção. O sistema disponibiliza para o psicólogo um conjunto de 
elementos, como ruas, casas, prédios, ent re out ros, que podem ser inseridos e 
organizados em uma área de desenho, local onde será montada a rota. Ele 
também pode configurar aspectos externos, como condições climát icas e de 
t ráfego. Após term inar o desenho da rota, o sistema será capaz de t ransformar 
automat icamente este desenho em uma rota em 3D, a ser percorr ida pelo 
paciente durante o t ratamento. O sistema ainda está em desenvolvimento, e está 
prevista uma avaliação junto a psicólogos a respeito do grau de funcionalidade e 
eficácia do sistema desenvolvido. Os resultados, até o presente, most ram que o 
sistema desenvolvido resolverá duas das lim itações principais dos sistemas de 
t ratamento de fobia de direção existentes atualmente:  a obtenção de maior 
flexibilidade na criação de rotas a serem percorr idas pelos pacientes durante o 
t ratamento, e de uma interface de criação destas rotas que seja simples e 
intuit iva ao psicólogo, de modo que não seja necessário para ele nenhum 
conhecimento em técnicas de Computação Gráfica, Realidade Virtual ou 
programação computacional. 
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Gabriel Vieira Candido (UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE) , João Carlos Muniz Mart inelli 
(UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE) , Marco Antonio Am aral Chequer (UNIVERSIDADE VALE 
DO RIO DOCE)  
 5 $�%/9#(" ����

O censo de grupos de pesquisas disponível no site do CNPq -  Plataforma 
Lat tes -  é uma base de dados sobre a organização de pesquisadores em torno de 
temas ou linhas de pesquisa em comum, dispondo de informações básicas sobre 
os componentes, inst ituição, localização, produção etc. Este t rabalho visa 
caracterizar grupos ident ificados com a área de psicologia comportamental. 
Método:  Levantamento de grupos na base de dados do Diretório dos Grupos de 
Pesquisa no Brasil (Censo 2002) , no campo busca textual a part ir  dos termos 
"análise do comportamento" (AC) , "análise experimental do comportamento" 
(AEC)  e "behaviorismo" (BEH) . Resultados:  Encont rou-se inicialmente 676 
grupos. Estes foram avaliados quanto a vinculação à área de Psicologia 
Comportamental, sendo selecionados 51 grupos. O primeiro grupo foi regist rado 
em 1974 (UCG)  e o últ imo em 2002. A part ir  de 1974, o próximo foi regist rado 
em 1983. Observou-se um acúmulo de regist ros nos anos de 2000 e 2002 (N= 11, 
em cada ano) . Quanto a dist r ibuição por região, a sudeste possui 30 dos 51 
grupos [ SP (24) , MG (3) , RJ (2) , ES (1) ] ;  Sul aparece com 11 [ PR (7) , RS (2)  e 
SC (2) ] ;  Cent ro-Oeste com 5 [ DF (3 GO (1) , MT (1) ] ;  Norte com 5, [ Pará (5) ] . 
Sobre as inst ituições, se destacaram em número de grupos a USP e UFSCar 
ambas com 7, seguida pela UFPA com 5. As inst ituições federais aparecem com 
23 grupos, as estaduais com 16, as part iculares com 11 e as municipais com 1 
grupo. Verificou-se a presença de 82 líderes. Quanto a área predominante, 44 
grupos estão vinculados à Psicologia, 5 à Educação, e 1 à Ant ropologia e 1 à 
Saúde Colet iva. Dos pesquisadores (N= 302) , 203 são doutores, 81 mest res, 12 
especialistas e 6 graduados. Quanto às linhas de pesquisa (N= 169) , observa-se 
que não há uma forma padronizada de nomeá- las, pois não foi encont rada 
nenhuma linha em comum, dificultando a ident ificação e análise das informações 
disponíveis. Conclusão:  Verificou-se uma concent ração na formação de grupos 
que se concent rou nos anos de 2000 e 2002. Houve uma concent ração de grupos 
na região sudeste, em especial no estado de São Paulo. As universidades que 
concent ram maior número de grupos foram USP e UFSCAR. Não foram 
encont rados grupos na região nordeste. Houve predomínio de doutores nos 
grupos pesquisados, observando vínculo da maioria dos grupos a at ividade de 
pós-graduação. 
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Crist iane Oliveira Alves (Departam ento de Psicologia, Unesp-Bauru) , Ana Cláudia Moreira 
Alm eida Verdu (Departam ento de Psicologia, Unesp-Bauru) , Deisy Das Graças De Souza (Prog. 
de Pós-Graduação em  Educ. Especial, UFSCAR) , Maria Cecília Bevilacqua (Cent ro de Pesquisas 
Audiológicas, HRAC/ USP-Bauru) , Sim one V. Vit t i (Cent ro de Pesquisas Audiológicas, 
HRAC/ USP-Bauru)  
 5 $�%/9#(" ����

Em uma comunidade de falantes e ouvintes, o ouvir é um dos 
comportamentos mais importantes no estabelecimento de funções simbólicas. 
Quando da perda da audição antes da aquisição da linguagem (pré- lingual) , as 
conseqüências para o desenvolvimento desta podem ser severas. O implante 
coclear, uma tecnologia assist iva, pode promover a reabilitação da sensação 
audit iva pela subst ituição das funções da cóclea (parte interna do ouvido) . 
Contudo, o estabelecimento do ouvir requer que correspondências ent re esta 
est imulação produzida pelo implante e eventos ambientais sejam aprendidas 
conferindo significado aos est ímulos sonoros. Este estudo procurou verificar os 
efeitos do procedimento de exclusão na aquisição de relações condicionais e 
funções simbólicas por est ímulos sonoros lingüíst icos em t rês crianças pré-
linguais submet idas ao implante coclear. Os part icipantes foram expostos às 
condições experimentais pelo procedimento de pareamento de acordo com o 
modelo, pelo software MTS® . As rot inas envolveram um pré- t reino, cujo objet ivo 
era colocar o comportamento de seleção de figuras sob cont role de palavras 
faladas, seguido pelo pré- teste, que avaliou o repertório de ent rada dos 
part icipantes no reconhecimento de palavras. A part ir  dos resultados do pré- teste 
decidia-se se o part icipante seria exposto às rot inas de ensino e teste com 
palavras convencionais ou pseudopalavras. O ensino consist iu na apresentação de 
dois grupos de relações condicionais ent re palavras faladas e figuras (AB e AC, 
sendo A as palavras faladas) , pelo procedimento de exclusão, cuja característ ica 
básica é o estabelecimento de novas relações condicionais pela rejeição de uma 
figura conhecida quando da apresentação de uma palavra falada e de out ra figura 
desconhecidas. Estabelecida a linha de base de discrim inações audit ivo-visuais, 
foram conduzidos testes de formação de classes (BC e CB) , seguidos pelos testes 
de nomeação (BD e CD) . Dois dos t rês part icipantes aprenderam as relações 
condicionais ensinadas, demonst raram desempenho por exclusão e formação de 
classes de equivalência de est ímulos. Em nomeação, os desempenhos 
demonst raram a mesma topografia vocal diante dos est ímulos B e C, porém sem 
correspondência ponto a ponto. O out ro part icipante não aprendeu as relações 
ensinadas e uma análise de seu desempenho sugere que este estava sob cont role 
das conseqüências do responder sem considerar sua relação com a palavra falada 
e figuras apresentadas na tentat iva. Esses resultados iniciais t razem implicações 
importantes para o entendimento das condições em que a aprendizagem de 
funções simbólicas envolvendo est ímulos audit ivos ocorre nessa população a 
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part ir  da intersecção de duas áreas dist intas de conhecimento sobre processos 
percept ivos, a saber, a Análise do Comportamento e a Audiologia. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Função simbólica, ouvir, implante coclear, surdez, cont role de 
est ímulos. 
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Roberta Maria Carvalho De Freitas (UNESP-BAURU) , Janaina Cabello (UNESP-BAURU) , Maria 
Regina Cavalcante (UNESP-BAURU)  
 5 $�%/9#(" ����

A palavra depressão tem sido ut ilizada, por profissionais da saúde ou por 
leigos, dent ro de contextos bastante diversos. No momento do diagnóst ico de 
depressão, o terapeuta comportamental deve invest igar a freqüência de 
at ividades que fazem parte do repertório do indivíduo, sendo que o decréscimo na 
freqüência de classes de comportamentos posit ivamente reforçados e o aumento 
na freqüência de comportamentos de fuga/ esquiva são variáveis a serem 
consideradas. O comportamento "deprim ido" do cliente tem uma função a ser 
explicitada pelo terapeuta at ravés da análise funcional, que no contexto clínico 
envolve sua história passada, seu comportamento atual e sua relação com o 
terapeuta. I dent ificando-se as variáveis e explicitando-se as cont ingências que 
cont rolam tal comportamento, é possível levantar-se hipóteses acerca da 
aquisição e manutenção dos repertórios problemát icos, possibilitando o 
planejamento de novos repertórios comportamentais. Os objet ivos desse t rabalho 
foram os de verificar:  1)  a possibilidade de se ensinar uma cliente com 
diagnóst ico médico de depressão a ident ificar e descrever relações funcionais 
ent re seus comportamentos e o ambiente e 2)  se o comportamento verbal de 
descrição de relação funcional produz o relato, nas sessões terapêut icas, de 
mudanças nos "comportamentos depressivos" descritos nas sessões iniciais. A 
cliente de 40 anos, casada, foi atendida por duas quinto anistas em Psicologia, 
uma vez por semana, na clínica-escola da Universidade. Os atendimentos foram 
realizados em dupla, gravados e t ranscritos. Na avaliação diagnóst ica foram feitas 
à cliente perguntas que possibilitaram a descrição dos "comportamentos-queixa", 
assim  como as condições nas quais ocorr iam e os eventos conseqüentes. Após a 
avaliação foram apresentadas à cliente hipóteses diagnóst icas e estabelecidos os 
objet ivos terapêut icos. Foram realizadas 12 sessões de intervenção, nas quais 
foram ut ilizados procedimentos de modelagem do relato verbal da cliente para 
ensiná- la a descrever seus comportamentos e a ident ificar os contextos nos quais 
ocorr iam e suas conseqüências, bem como inst ruções das terapeutas e tarefas de 
casa. Os resultados sugerem que, at ravés da modelagem do relato verbal da 
cliente, foi possível ensiná- la a descrever funcionalmente seus comportamentos, 
possibilitando a ident ificação das variáveis importantes para a ocorrência de seu 
comportamento "deprim ido". A cliente passou a descrever seus comportamentos, 
relacionando-os às condições antecedentes e apresentando suas possíveis 
conseqüências. Esse comportamento verbal de descrição de relações funcionais 
também produziu mudanças no relato da cliente quanto aos seus 
comportamentos "deprim idos" descritos no início dos atendimentos. Discute-se a 
pouca descrição dos procedimentos de intervenção na literatura, ressaltando 
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fatores que dificultaram a intervenção das terapeutas em processo de 
aprendizagem.  

 3$/$95$6�&+$9(�  Depressão, análise funcional, atendimento em clínica-escola 
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Marcela De Oliveira Ortolan (Universidade Estadual de Londrina -  UEL)  
 5 $�%/9#(" ����

Nas últ imas décadas, com os grandes avanços da ciência na prevenção e 
t ratamento de doenças, ocorreu um conseqüente aumento da longevidade dos 
seres humanos. Com o aumento da população idosa ficou evidente que está 
possui necessidades especificas. Nos últ imos anos várias áreas profissionais 
voltaram sua atenção para esta população e estudos começaram a ser feitos na 
tentat iva de suprir a atual defasagem no conhecimento desta etapa da vida 
quando comparada com out ras etapas da vida. Neste estudo é feita uma leitura 
analít ico-comportamental do Soneto de Aniversário do poeta brasileiro Vinicius de 
Moraes, poema que t rata do envelhecer. Usando-se o poema como linha 
condutora demonst rar-se-á como a Analise do Comportamento analisa o processo 
de envelhecimento e como esta pode cont r ibuir para melhorar a qualidade de vida 
destas pessoas que estão passando por mudanças corporais e sociais, ajudando-
as a mudar velhos padrões comportamentais e a aprender novos comportamentos 
mais eficazes neste processo de mudança. Esse estudo baseou-se na bibliografia 
da área juntamente com conhecimentos da fisiologia do envelhecer, compilando 
uma parte do conhecimento sobre o envelhecer com o intuito propiciar uma visão 
ampla e, por isso, facilitadora do t rabalho dos analistas do comportamento 
interessados no tema. Este painel também se pront ifica a chamar a atenção dos 
analistas do comportamento para este campo de estudo demonst rando o quando 
a sua ciência pode cont r ibuir para esta população. 
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Thom as Orm rod (Universidade do Sagrado Coração) , Michelle Crist ina Vega (Universidade do 
Sagrado Coração) , Aldrovane Ferreira (Universidade do Sagrado Coração) , Tat iana De Cássia 
Ram os Net to (Universidade do Sagrado Coração) , Ana Paula Cam argo (Universidade do 
Sagrado Coração) , Mônica Geraldi Valent im  (Universidade do Sagrado Coração)  
 5 $�%/9#(" ����

A associação do modo maior com alegre e menor com t r iste é uma questão 
int r igante da percepção musical e tem sido usada para explicar a preferência que 
geralmente é observada pelo modo maior. A fim  de invest igar um pouco mais 
sobre essa questão, dois est ímulos foram const ruídos no computador com a 
melodia de Frère Jacques, sendo que uma versão obedecia à est rutura original 
(em tom maior)  e a out ra foi t ransposta para o modo menor, conservando-se os 
demais parâmetros. Cem estudantes universitár ios de ambos os sexos foram 
selecionados para part icipar da pesquisa. Cada part icipante era levado 
individualmente para uma sala acust icamente isolada e ouvia aos dois est ímulos 
musicais (metade do grupo ouviu primeiramente o modo maior e vice-versa)  em 
uma intensidade de 70dB ±  5dB. Não houve influência da ordem de apresentação 
dos est ímulos nos resultados. Do total de estudantes pesquisados, 67,8%  
preferiram o modo maior, 29,9%  preferiram o modo menor e 2,3%  se declararam 
indiferentes. Quando indagados sobre o porquê da preferência pelo modo maior, 
44,1%  mencionaram razões como "é mais alegre, feliz, intenso ou vibrante". 
Daqueles que preferiram o modo menor, 30,8%  disseram que era "mais calma, 
mais suave". As t radicionais associações do modo menor com t r iste, sinist ro ou 
melancólico apareceram tanto para just ificar a preferência quanto a não escolha 
desse est ímulo. Curiosamente, 4%  disseram preferir  o modo maior por ser "mais 
rápido", embora os est ímulos t ivessem andamentos idênt icos. A fim  de verificar 
se a preferência poderia estar associada ao estado emocional, perguntou-se como 
cada um estava se sent indo naquele momento. A maioria respondeu estar muito 
alegre (34,5% )  ou um pouco alegre (44,8% ) , totalizando 79,3%  da amost ra. 
Nossos resultados confirmaram out ros estudos que relatavam associação do 
modo maior com "alegre, feliz, intenso e vibrante" e do modo menor com "t r iste, 
melancólico e sinist ro". A preferência pelo modo maior também se confirmou, não 
revelando, ent retanto, nenhuma correlação com o estado emocional. A dificuldade 
de ident ificação e nomeação de eventos privados pode ter sido um fator que 
tenha influenciado para que a maioria escolhesse "alegre" e "pouco alegre" para 
definir seu estado emocional. Levantamos também a hipótese de que o 
experimentador possa ter servido como SD para em issão de respostas verbais 
que costumam ser socialmente reforçadas, comprometendo sua fidedignidade. 
Embora os dados sugiram a associação da preferência pelo modo maior à 
percepção de que este seja mais alegre, maiores invest igações devem ser 
conduzidas para uma melhor compreensão desse fenômeno perceptual. 
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Ana Flávia Mac Knight  Carlet t i (PUCCam pinas e Sobrapar) , Valeria Crist ina Santos 
(PUCCam pinas e Sobrapar) , Ana Lucia I vat iuk (Sobrapar) , Vera Lúcia Raposo Do Am aral 
(PUCCam pinas e Sobrapar)  
 5 $�%/9#(" ����

Este t rabalho apresenta o relato do processo terapêut ico desenvolvido com 
um menino, de seis anos, paciente de um I nst ituto de Cirurgia Plást ica 
Craniofacial, numa cidade do interior do estado de São Paulo. O paciente foi 
encaminhado para o Hospital por portar Fissura de Palato, porém, apresenta 
também o diagnóst ico de Aut ismo avaliado por out ra I nst ituição. A part ir  das 
dificuldades para examiná- lo, o qual não perm it ia nenhum t ipo de contato físico 
por parte da equipe, e a preocupação de submetê- lo a uma intervenção cirúrgica 
sem adesão do paciente ao t ratamento, o que poderia acarretar em dificuldades 
no pós-operatório;  é que se iniciou o t rabalho junto a equipe da Psicologia da 
inst ituição, a qual avaliou o seu desenvolvimento e est ruturou um programa de 
modelagem dos comportamentos necessários para a intervenção cirúrgica. O 
Trabalho está sendo desenvolvido há dez meses, com um encont ro semanal, onde 
são aplicados os princípios de Modelagem, com em issão de reforços primários e 
sociais. Primeiramente, foram usados os reforços primários, sempre que o 
comportamento desejado era apresentado. À medida que o comportamento era 
obt ido por uma seqüência de vezes, ele era mais refinado. Há dois meses iniciou-
se a instalação do reforço social interm itentemente com o primário. A presença de 
comportamentos aut istas pode dificultar sua interação com o mundo e contato 
com as pessoas;  porém os resultados obt idos até então são bastante posit ivos, 
pois, com a modelagem já apresentou o comportamento de "abrir  a boca", j á 
passou por consultas médicas nas quais foi possível ident ificar o local exato da 
fissura. Porém o processo ainda cont inua, uma vez que há necessidade de 
desenvolvimento de out ros comportamentos que ainda não estão adequadamente 
instalados. Além do processo de modelagem feito na inst ituição, a mãe foi 
or ientada, e faz as at ividades propostas diariamente. A escola na qual o 
part icipante freqüenta, também recebeu orientações e desenvolve as at ividades. 
Atualmente, a sua relação com a inst ituição é diferente, j á se most ra mais 
confiante, interage com os membros da equipe, ent ra nos atendimentos sem 
demonst rar recusa ou choro, consegue manifestar sinais de afet ividade para com 
out ras crianças e com a equipe, tornando assim  o ambiente hospitalar menos 
aversivo. A adesão da criança e da família ao t ratamento aumenta a cada 
atendimento no qual é possível ser feito um procedimento mais adequado e se 
aproximar do ato cirúrgico. Ao mesmo tempo, a família tem sido preparada e a 
criança modelada, para os comportamentos necessários no pós-cirúrgico. 
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Danilo Augusto De Melo Faleiros (UFSCar) , Flávia Lorenzi Canhedo (UFScar) , Naiara Minto De 
Sousa (UFSCar) , Thaís Porlan De Oliveira (UFSCar) , Maria Stella C De Alcantara Gil (UFSCar)  
 5 $�%/9#(" ����

A invest igação das condições necessárias e suficientes para a aprendizagem 
de discrim inações condicionais por bebês é um desafio devido às dificuldades 
relacionadas à manutenção de crianças pequenas em situações experimentais, o 
repertório exigido dos part icipantes para realização das tarefas e a efet ividade 
dos reforçadores presentes. Este t rabalho baseou-se nas análises de um estudo 
prévio no qual foram ident ificadas variáveis de cont role do comportamento dos 
bebês além dos est ímulos programados. O objet ivo deste t rabalho foi cont rolar as 
variáveis contato social com experimentador durante brincadeira com Sr e 
diversos est ímulos apresentados em tarefas de discrim inação propostas para 
bebês de 22 meses em uma situação experimental organizada em uma sala de 
creche. Foram selecionados para o estudo vários brinquedos-est ímulo, que foram 
classificados em infláveis, pelúcia ou musicais, os quais eram dispostos em um 
aparato const ituído por t rês janelas recortadas em uma caixa, diante da qual se 
sentavam um experimentador e o bebê. Dois experimentadores, fora do campo 
visual do bebê, comandavam um sistema de abertura e fechamento das janelas 
que perm it ia o acesso ou não aos est ímulos. As tentat ivas iniciavam-se com a 
abertura das janelas e exposição dos est ímulos:  no caso da seleção do est ímulo 
definido como S+ , o bebê podia pegá- lo e brincar sozinho ou com a part icipação 
do experimentador, dependendo da condição experimental vigente;  no caso da 
seleção do S-  as janelas eram fechadas até a tentat iva seguinte. As análises das 
respostas dos bebês foram realizadas considerando duas situações:  durante a 
tarefa de escolha e durante a brincadeira com o Sr. Além dos comportamentos 
sob cont role dos est ímulos programados, também foram analisados 
comportamentos do bebê em relação a out ros aspectos do ambiente. Os 
resultados indicam o provável valor reforçador adquir ido por cada um dos 
brinquedos e o papel exercido pelo contato social com o experimentador no 
desempenho de aprendizagem das tarefas. 
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Kelly Crist ina Scatena (UNIP -  Universidade Paulista)  
 5 $�%/9#(" ����

A ansiedade é um estado emocional que, principalmente, em semanas antes 
e durante as avaliações, surge com grande intensidade nos estudantes 
universitár ios, pois estes não têm a certeza de sua potencialidade durante a 
avaliação e também a certeza de sua aprovação, e em conseqüência surge o 
medo, pois temem não at ingir o resultado esperado por eles e pela 
universidade.De tal modo, o nível de ansiedade do estudante será influenciado 
pela interpretação que este fizer de cada situação, e isto está relacionado com 
suas crenças, at itudes, comportamentos e pensamentos, podendo estes ser 
funcionais ou disfuncionais.Com isso o estudante passa a criar est ratégias 
compensatórias para poder tentar enfrentar as situações que ele considera 
aflit iva, como as de avaliações decisivas.Part iciparam deste estudo 47 
universitár ios do curso de psicologia, dos 7º e 9º semest res no período noturno, 
estudantes em uma universidade part icular, em Ribeirão Preto, estado de São 
Paulo, com idade de 20 a 35 anos, de nível sócio econômico médio-médio. Dent re 
eles 87,2%  eram do sexo fem inino e 12,8 do sexo masculino. Para a coleta de 
dados foram ut ilizados o I nventário de Ansiedade Beck (BAI )  que é const ituído 
por 21 itens, que são afirmações descrit ivas de sintomas de ansiedade, e que 
devem ser avaliados pelo sujeito com referencia a si mesmo, numa escala de 4 
pontos, que, conforme o Manual, refletem níveis de gravidade crescente de cada 
sintoma:  absolutamente não, levemente, moderadamente, gravemente;  j á o 
quest ionário conta com 12 (doze)  questões, abrangendo os tópicos:  
conhecimento sobre ansiedade, respostas emocionais diante da ansiedade, t ipos 
de pensamentos automát icos, crenças intermediárias e est ratégia 
compensatórias, contando com 5 (cinco)  alternat ivas. A análise dos dados foi 
realizada at ravés da Análise Quant itat iva-Descrit iva, que é caracterizada por 
t rabalhar diretamente com as respostas obt idas dos sujeitos, da forma como elas 
apareceram. Ela se const itui na verificação de freqüência simples de ocorrência a 
cada alternat iva nas questões fechadas, seguida de cálculo de porcentagem 
(Biasoli-Alves, 1998) . Os dados foram coletados na própria universidade, em 
dezembro de 2004, dent ro da sala de aula dos estudantes, 15 m inutos antes da 
avaliação. Esta segundo os critér ios dos próprios sujeitos era uma avaliação 
decisiva.Assim , esse estudo teve como objet ivo a invest igação do nível de 
ansiedade e dos processos cognit ivos envolvidos, em estudantes universitár ios 
para que se possa dim inuir o efeito "negat ivo" da ansiedade diante o resultado da 
avaliação. 
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Luciana Roberta Donola Cardoso (Cent ro Universitário Padre Anchieta) , Tathiana Fernandes 
Biscuola Figueiredo (Cent ro Universitário Padre Anchieta) , Eliane Porto Di Nucci Pecorari 
(Cent ro Universitário Padre Anchieta)  
 5 $�%/9#(" ����

A orientação sexual é a passagem da informação sobre temas ligados a 
sexualidade, com o intuito de desenvolver aspectos sociais, cognit ivos, e afet ivos 
do sujeito. Na adolescência, a orientação sexual é importante pelo fato desses 
aspectos estarem em desenvolvimento. Este t rabalho teve como objet ivo 
ident ificar quais profissionais estão desenvolvendo programas de orientação 
sexual, e como estão sendo realizados os programas junto aos adolescentes. A 
pesquisa abrangeu um total de 14 escolas, sendo estas públicas e privadas, nos 
Municípios de Franco da Rocha e Caieiras, localizados na perifer ia da cidade de 
São Paulo. Foi realizada uma ent revista com os diretores e coordenadores 
pedagógicos para a obtenção dos dados. Os resultados obt idos most raram que 
40%  das escolas part iculares e 33,4%  das escolas públicas possuem programa de 
orientação sexual. Os profissionais que desenvolvem o programa junto aos 
adolescentes nas escolas públicas são de 40%  professores de Ciências;  20%  
professores de Biologia;  20%  professores de Matemát ica e 20%  voluntários, 
destes 66,7%  não possuem t reinamento antes de iniciarem o programa. Nas 
escolas part iculares são de 25%  professores de Ciências;  25%  professores de 
Biologia;  25%  professores de História e 25%  por Psicólogas, destes 100%  não 
possuem t reinamento. Com estes dados é possível verificar a diversidade de 
profissionais que desenvolvem os programas de orientação sexual, sem o 
respaldo necessário para at ingirem o seu objet ivo, o que gera, tanto as escolas 
públicas quanto às escolas part iculares, a aplicação de programas de orientação 
sexual inferior aos modelos apresentados na literatura, como Egypto (2003) . 
Conclui-se que tanto as escolas públicas como as escolas part iculares não 
desenvolvem programas de orientação sexual sat isfatório e o desenvolvimento 
deficitár io não envolve apenas a equipe, como também fatores referentes ao 
tema, série que se inicia o programa, avaliação e medição de resultados. 
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Sandra Lopes (UNIGRAN) , Evelise Dias (UFSC) , Eugenio Merino (UFSC)  
 5 $�%/9#(" ����

Ainda não se encont rou meios ext remamente eficientes para reduzir o 
número de acidentes fatais no t rânsito, talvez porque pouco conhecemos sobre o 
homem, o fator de maior importância e o mais complexo deste sistema. Portanto, 
este estudo objet ivou discut ir  o papel da ergonomia voltada para as questões do 
comportamento humano e cognição no t rânsito at ravés de uma revisão 
bibliográfica. Cada comportamento é uma resposta a um est ímulo, e gera uma 
conseqüência. De acordo com a conseqüência experimentam-se sent imentos 
posit ivos e sent imentos negat ivos. Foi vantajoso ter decidido daquela maneira? 
Ou o resultado foi marcado pelo gosto amargo de uma punição? Skinner, 1974 
aponta que o nosso conhecimento é ação, ou pelo menos regras para ação. Como 
tal é poder...O comportamento operante é essencialmente o exercício do poder.O 
processo cognit ivo é dividido em:  modelos mentais, a percepção, a atenção, a 
memória, o raciocínio, o aprendizado e o curso das ações. Os modelos mentais 
relat ivos a um sistema interat ivo variam individualmente, principio importante na 
aplicação da ergonomia, onde os equipamentos e tarefas devem ser projetados 
para o uso colet ivo, reconhecendo as diferenças individuais. Ut ilizar a ergonomia 
com seu caráter interdisciplinar se apoiando em diversas áreas do conhecimento 
humano, buscar a adaptação do ambiente a realidade cultural da população 
brasileira, significa verificar as suas característ icas na cont r ibuição de solução de 
problemas relacionadas a segurança no t rânsito, na prevenção de erros 
melhorando o desempenho do motorista na interface com o ambiente. A 
ergonomia cognit iva pode cont r ibuir na busca de cont rolar erros, qualificar ações 
de comportamento e tornar a at ividade no t rânsito mais eficiente, segura e 
produt iva. 
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Andréa Andrade (Unicent ro Newton Paiva/ Belo Horizonte/ MG) , Natércia Moura (Unicent ro 
Newton Paiva/ Belo Horizonte/ MG) , Pat rícia Gom es (Unicent ro Newton Paiva/ Belo 
Horizonte/ MG)  
 5 $�%/9#(" ����

O número de casos de crianças com problemas emocionais, mais 
especificamente a depressão, tem aumentado significat ivamente. Um fator que 
tende a agravar essa situação é que normalmente a depressão na criança não se 
manifesta isoladamente, mas vem associada a out ras dificuldades, principalmente 
problemas comportamentais e escolares. Na depressão há uma redução na 
freqüência do comportamento adaptat ivo. O indivíduo deprim ido most ra uma 
redução na freqüência de comportamentos e consequentemente a taxa de 
reforços dim inui, o comportamento não é reforçado e instala-se aí um círculo 
vicioso;  a latência de respostas do indivíduo deprim ido dim inui;  ele passa a ter 
uma percepção pobre e distorcida da realidade. Para compreender a relação da 
criança depressiva com as cont ingências ambientais, é necessário compreender 
para cada indivíduo a relação funcional ent re o comportamento e o ambiente. 
Basicamente argumenta-se que, no âmbito de uma perspect iva analít ico-
comportamental, a depressão infant il deve ser entendida como um conjunto 
complexo de comportamentos;  um padrão de interação com o ambiente. 
I dent ificar fatores determ inantes na história de vida de uma criança, possibilita 
hipotet izar sobre o desenvolvimento de padrões de comportamento que fazem 
parte de uma classe de respostas. Esta pesquisa lança um olhar crít ico sobre a 
problemát ica que envolve a depressão infant il e o rendimento escolar 
compreendendo a realidade como inst rumento importante que possa desvendar 
out ras possibilidades acerca do tema. A t ransitoriedade ent re depressão na 
infância e o rendimento na escola inst iga justamente por ser nela que surgem 
bem mais visíveis os sintomas em crianças com idade escolar. Os objet ivos desta 
pesquisa são verificar se há sintomas de depressão infant il em crianças da 1ª e 2ª 
séries do ensino fundamental em escolas públicas e part iculares da cidade de Belo 
Horizonte;  invest igar a existência de relação ent re sintomas depressivos e 
rendimento escolar dos alunos e estudar a depressão infant il e seus sintomas 
dent ro do eixo epistemológico cognit ivo-comportamental. Para avaliar o 
desempenho escolar dos alunos, foram solicitados à escola os conceitos nas 
disciplinas de português e matemát ica e foi feita uma ent revista individual 
ut ilizando o I nventário de Depressão I nfant il -  CDI . Enfim , os comportamentos 
depressivos na infância apresentam múlt iplos fatores determ inantes e as 
est ratégias usadas na intervenção não podem se basear no rótulo de "depressão", 
nem num modelo em que se deixe de analisar os comportamentos envolvidos.  
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Liany Tavares Tadaiesky (Universidade Federal do Pará) , Grauben Assis (Universidade Federal 
do Pará)  
 5 $�%/9#(" ����

O paradigma de equivalência de est ímulos tem se most rado út il na 
explicação de processos comportamentais complexos, como aqueles descritos na 
aprendizagem de conceitos matemát icos. Os estudos sobre cont role do 
comportamento por relações ordinais têm apresentado diversos achados 
experimentais para a compreensão das relações ent re est ímulos em seqüências, 
especialmente aqueles relacionados com a função de ordinalidade dos est ímulos. 
O objet ivo do presente t rabalho foi invest igar os efeitos de um t reino por 
emparelhamento ao modelo visual-visual (AB/ AC) , seguido por um t reino de 
encadeamento de respostas com os est ímulos do conjunto "B" (por exemplo, 
B1&# 61664; B2&# 61664; B3&# 61664; B4&# 61664; B5) . Os est ímulos foram 
dígitos de 1 a 6 (A) , figuras de pontos indicando numerosidade (B)  e formas 
abst ratas indicando numerosidade (C) . Part iciparam do estudo t rês alunos na 
faixa etária de seis a sete anos de idade. As sessões experimentais foram 
realizadas em uma sala do Laboratório de Psicologia, medindo aproximadamente 
5m2. Foi usado um m icrocomputador para o cont role da apresentação dos 
est ímulos, números de tentat ivas, regist ros das respostas corretas e incorretas, 
com o software REL 3.0. Os part icipantes responderam consistentemente as 
relações simétr icas (BA e CA)  e de t ransit ividade e equivalência (BC e CB) . Os 
t rês part icipantes foram capazes de ordenar as figuras da menor para a maior 
quando expostos a cont ingências de teste de ordenação na presença dos 
conjuntos de est ímulos "A" e "C". Avaliou-se ainda a emergência de novas 
seqüências at ravés de testes de subst itutabilidade de est ímulos (por exemplo, 
A1&# 61664; B2&# 61664; C3&# 61664; A4&# 61664; B5&# 61664; C6) . Verificou-se 
que membros das classes equivalentes eram membros de classes ordinais. 
Conclui-se que o t reino por emparelhamento de acordo com o modelo seguido de 
um t reino por encadeamento de respostas const itui uma base segura e eficiente 
para a produção de novas seqüências, sem qualquer t reino adicional. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Classes Ordinais;  Relações Numéricas;  Crianças. 
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' ��� ������������� , ���! ��!" :  18: 00: 00   ) ��# :  19: 30: 00 
�� 6 $�%&%&'($�% �  CBM Clínica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 + �!%�)�[(,+���B57$� &"(�*)&���@�U-� ����%\57$],�$�LG$2�!3-4"Z$]0�9���!3-4"P@�$-,���5*"(,��%\57$J &"(#=0-"(,&)8��#=$-�*)�"D�@�,�$�%&%���:*" ��
����H�E��!%/$�$^���*)+$-,�:7$-�3-4" �
 
Graziela Siebert  ( ITECH e PUCCam p) , Beat riz Bernardes (PUCCam p e ITECH)  
 5 $�%/9#(" ����

O presente relato de caso clínico objet iva ilust rar o processo de descrição de 
cont ingências para uma cliente de 29 anos. Sua queixa inicial descrevia 
dificuldades para relacionar-se socialmente, relatando situações nas quais não era 
convidada para eventos e não era procurada pelos am igos. No decorrer do 
processo terapêut ico, sua problemát ica foi conceituada da seguinte maneira:  
quando seu ambiente social sinalizava qualquer t ipo de punição (discordância, 
ausência de convite, esquecimento etc) , ela interpretava como rejeição e reagia 
em it indo comportamentos agressivos;  o padrão comportamental agressivo deve 
ter sido reforçado negat ivamente em sua história, porém ela não t inha 
consciência de que os out ros podiam em it ir  comportamentos de fugas e esquivas. 
A terapeuta foi uma comunidade verbal com as seguintes funções:  1. esclarecer e 
enfat izar a relação ent re seu comportamento agressivo e as conseqüências que 
produz (por exemplo, o afastamento das pessoas 2. conscient izá- la de que se 
coloca como vít ima na situação da qual é excluída;  3. fornecer modelos de 
comportamentos adequados, como alternat iva aos comportamentos agressivos. 
Alguns resultados obt idos com a intervenção terapêut ica foram:  a cliente tornou-
se capaz de ident ificar e assumir seus comportamentos agressivos e as 
conseqüências que produzem e desenvolveu comportamentos alternat ivos, mais 
adequados, tendo como conseqüência principal a aproximação de algumas 
pessoas. 
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Fernanda Zétola Delage (Universidade Tuiut i do Paraná)  
 5 $�%/9#(" ����

Este estudo teve como objet ivo geral a descrição de um processo 
terapêut ico em grupo realizado com dez adolescentes do sexo fem inino, 
cumprindo medida de internação devido a conflito com a lei. A descrição do 
processo forneceu informações para a sua análise em relação a alguns objet ivos 
específicos, tais como:  facilitar a auto-exposição, proporcionar a confiança em 
out ras pessoas que não elas mesmas, tornar menos difícil a revelação de suas 
histórias de vidas e sent imentos ligados a ela, oportunizar a aprendizagem de um 
novo repertório comportamental possibilitando a essas adolescentes viver uma 
vida diferente daquela que as fez chegar na unidade. Conclui-se que o manejo 
com adolescentes infratores precisa ser feito no nível de prevenção primária e 
fam iliar, fato observado nas falas das adolescentes durante o processo. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Adolescentes infratoras;  processo terapêut ico;  família;  maus-
t ratos e habilidades sociais. 
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Josiane Knaut  (Cent ro Universitário Posit ivo) , Dhayana Veiga (Cent ro Universitário Posit ivo) , 
Natalia Fant ini (Cent ro Universitário Posit ivo) , Ana Maria Moscovich (Cent ro Universitário 
Posit ivo) , Janaína Anzolin (Cent ro Universitário Posit ivo)  
 5 $�%/9#(" ����

O objet ivo desta pesquisa foi verificar a relação ent re status social e 
desempenho escolar em 33 crianças de nove a doze anos, da terceira série do 
ensino fundamental de uma escola municipal em Curit iba. Foi realizada aplicação 
de um teste sociométrico em cada criança individualmente, bem como coleta de 
dados sobre o desempenho escolar por meio de avaliações feitas pela professora 
no primeiro, segundo e terceiro bimest res de 2004 (bolet ins fornecidos pela 
escola) . Tanto a coleta de desempenho escolar quanto a aplicação do teste 
sociométrico foram realizados no quarto bimest re. O teste sociométrico avaliou as 
medidas de aceitação e rejeição social ent re os alunos nos quesitos brincar e 
estudar ( "com quem você mais gosta/ menos gosta de brincar/ estudar?") . Os 
escores das escolhas das crianças no teste sociométrico foram padronizados. A 
part ir  dos resultados obt idos cada criança foi inserida em um dos cinco grupos de 
status social:  populares, rejeitados, negligenciados, cont roversos e 
intermediários. Após a classificação dos grupos, observou-se que a maioria das 
crianças fizeram parte do grupo " intermediários", em seguida "populares", 
"cont roversos", "negligenciados" e, em menor número, do grupo "rejeitados". A 
grande maioria das crianças que se situaram no grupo "populares" quanto ao 
brincar, apresentaram uma produção acadêmica bem avaliada pela professora e 
as crianças inseridas no grupo "populares" quanto ao estudar, foram ainda melhor 
avaliadas. Já a maioria das crianças inseridas no grupo "cont roversos" quanto ao 
brincar, segundo a professora, apresentaram uma boa produção acadêmica, 
ent retanto, as crianças situadas no grupo "cont roversos" quanto ao estudar, 
apresentaram produção acadêmica regular. A grande maioria das crianças no 
grupo "negligenciados" quanto ao brincar, apresentaram boa produção 
acadêmica. Nenhuma criança foi inserida ao grupo "negligenciados" quanto ao 
estudar. Grande parte das crianças situadas nos grupos "rejeitados" (quanto ao 
brincar e estudar)  foi avaliada pela professora como apresentando produção 
acadêmica regular, assim  como grande parte das crianças situadas nos grupos 
" intermediários" (quanto ao brincar e estudar)  apresentaram produção acadêmica 
considerada boa. A análise dos dados obt idos, most ra a existência de relação 
ent re status social e desempenho escolar, ent retanto não perm ite verificar se há 
influência mútua ent re tais variáveis ou se são causadas por out ros fatores não 
invest igados neste estudo.  
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Regiane Oliveira Fugioka (Universidade Católica de Goiás) , Ana Karina De Farias (Universidade 
Católica de Goiás) , Luciana Freire Torres (Universidade Católica de Goiás)  
 5 $�%/9#(" ����

Este t rabalho teve como objet ivo ident ificar os fatores que levaram o cliente 
a se esquivar/ fugir do contato com o ambiente ( interno/ externo) , o qual ele 
considera aversivo. No decorrer de sua história, o cliente (FAN, 22 anos, sexo 
masculino)  que apresentava comportamentos de ansiedade desde a infância, mas 
que se agravaram após um assalto, adquir iu um forte repertório de esquiva em 
relação às out ras pessoas. O presente t rabalho apresenta, resum idamente, as 
diferentes fases do processo terapêut ico, as técnicas comportamentais ut ilizadas, 
e discute sua eficácia ( foram feitos levantamentos dos dados para realizar uma 
análise funcional inicial, a intervenção e uma cont ínua avaliação do processo 
terapêut ico) . Evidenciou-se a relevância da relação terapêut ica como mediadora 
de mudanças em diferentes comportamentos interpessoais do cliente. Vale 
ressaltar que grande parte das est ratégias ut ilizada deveu-se a comportamentos 
em it idos pelo cliente, os quais vieram a influenciar o comportamento da terapeuta 
diante da relação dialét ica estabelecida. O presente estudo discute a ut ilização da 
confrontação como meio de reduzir os comportamentos de fuga/ esquiva, 
anteriormente em it idos com alta frequência pelo cliente. Ao sugerir que o 
processo terapêut ico fosse encerrado, tendo em vista a falta de mudanças 
comportamentais, assim  como o fato de que ele não realizava as tarefas 
solicitadas pela terapeuta, FAN passou a desempenhar um papel mais at ivo na 
terapia, cont rapondo-se à terapeuta em diversos momentos, e apresentando 
generalização de comportamentos assert ivos para seu ambiente social. A relação 
estabelecida ent re terapeuta e cliente favoreceu o desenvolvimento do repertório 
comportamental de FAN, dim inuindo a freqüência dos comportamentos de 
esquiva no seu âmbito social. 
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Luciana Freire Torres (Universidade Católica de Goiás) , Ana Karina De Farias (Universidade 
Católica de Goiás)  
 5 $�%/9#(" ����

O presente estudo teve como objet ivo ilust rar  a ut ilização de técnicas da 
Análise do Comportamento aplicadas a um caso de ansiedade ( fobia social) , 
ressaltando a importância da relação terapeuta-cliente ( i.e., o vínculo 
terapêut ico) . A fobia social foi caracterizada em termos de ansiedade excessiva 
frente à presença de out ros indivíduos, sendo acompanhada de algumas 
sensações corporais, tais como:  taquicardia, sudorese, t remores, sufocamento, 
náusea, tontura, sensação de desmaio, medo de perder o cont role ou 
enlouquecer, etc. O caso clínico apresentado é de um homem, AN, de 40 anos, 
que sofr ia de fobia social desde os 14 anos. Como queixas principais, foram 
apresentados medo de falar em público, medo de realizar novos contatos sociais e 
de manter relações mais próximas com os já estabelecidos. Os atendimentos 
foram realizados em consultório padronizado, em uma clínica-escola, ut ilizando-se 
as técnicas:  dessensibilização sistemát ica, exposição gradual in vivo, biblioterapia 
e ensaio comportamental. Durante todo o atendimento, ficou clara a relevância da 
relação terapêut ica para as mudanças comportamentais esperadas (a terapeuta 
exercia funções discrim inat ivas, reforçadoras e mot ivacionais para os 
comportamentos do cliente) . O processo terapêut ico ainda não havia se encerrado 
no momento em que o presente estudo foi escrito, mas diversas mudanças já 
podiam ser observadas no repertório do cliente. 
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I nez Coelho (Universidade Metodista de São Paulo) , Carlos Murata (Universidade Metodista de 
São Paulo) , Mariantonia Chippari (Universidade Metodista de São Paulo) , Gerson Tom anari 
(Universidade de São Paulo) , Eliana Ham asaki (Universidade de São Paulo)  
 5 g�h/jf(e ����

O objet ivo da presente pesquisa foi ident ificar em que medida os 
part icipantes são capazes de descrever os comportamentos relacionados à 
execução de uma tarefa de const rução de frases. Part iciparam da pesquisa 92 
estudantes, de ambos os sexos, matr iculados no 1º semest re do curso de 
Psicologia. A coleta de dados foi realizada no Laboratório de I nformát ica e os 
inst rumentos ut ilizados foram o Programa Verbal 2.0 (Tomanari, Matos, Pavão e 
Benassi, 1999)  e um quest ionário contendo cinco questões fechadas referentes a 
dados pessoais, t rês questões abertas referentes à tarefa realizada e duas escalas 
referentes a sent imentos e opiniões sobre a mesma. A tarefa do part icipante era 
const ruir 72 frases selecionando, respect ivamente, uma ent re seis opções para 
cada um dos componentes da frase:  pronome [ EU, TU, ELE(A) , NÓS, VÓS, 
ELES(AS) ] , tempo verbal devidamente conjugado a part ir  da escolha do pronome 
e, finalmente, complemento. A tarefa consist iu na apresentação de 12 verbos 
iniciais na ausência de reforçamento diferencial ( linha de base)  e por 60 verbos 
sob a condição de reforçamento. Foram formados oito grupos caracterizados em 
função do pronome previamente selecionado [ ELE(A)  ou NÓS]  e do par de 
conseqüências (Grupos P, PP, N, NN) . Para os grupos P e N, o procedimento 
empregou adição (Grupo P)  ou subt ração (Grupo N)  de 10 pontos versus sua 
manutenção (ext inção)  apresentando tela branca ( t ime out )  como conseqüências. 
Para os grupos PP e NN, o procedimento empregou adição maior (+ 10)  versus 
adição menor (+ 1)  para o grupo PP ou subt ração maior ( -10)  versus subt ração 
menor ( -1)  de pontos para o grupo NN. Os part icipantes dos grupos P e PP 
iniciaram a sessão com o contador marcando zero. Para os part icipantes dos 
grupos N e NN, o contador marcava inicialmente 600 pontos. De modo geral, as 
conseqüências most raram-se reforçadoras em todas as condições, pois houve 
aumento de desempenho ent re a LB (P =  17% ;  PP =  18,8% ;  N =  16,2% ;  NN =  
15,3% )  e a fase de reforçamento (P =  54,5% ;  PP =  41,4% ;  N =  32,7% ;  NN =  
41,6% ) . Ent retanto, a porcentagem de part icipantes que não conseguiu descrever 
a tarefa foi maior (P =  76,92% ;  PP =  78,3% ;  N =  83,2% ;  NN =  68,0% )  
comparado à porcentagem de part icipantes que conseguiram fazê- lo (P =  15,4% ;  
PP =  17,4% ;  N =  5,6% ;  NN =  24% ) . Portanto, o aumento no desempenho 
parece estar relacionado com a discrim inação, mas não com a descrição das 
cont ingências envolvidas na tarefa. 
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Fernanda Orsat i (Universidade Mackenzie) , Fát im a Tom é (Universidade Mackenzie)  
 5 g�h/jf(e ����

Obesidade atualmente é t ida como um problema de saúde pública. Aparece 
associada à Compulsão Alimentar Periódica (CAP)  que prevalece em 2 a 3%  dos 
adultos, 30%  dos obesos, e 39%  dos que procuram cirurgia bariát r ica. O 
t ratamento deve prevenir e t ratar enferm idades associadas e o excesso de peso. 
Os alicerces do t ratamento são:  exercício físico, dieta alimentar, psicoterapia e 
farmacoterapia. Fatores comportamentais, cognit ivos e afet ivos influenciam nesse 
t ratamento. A média da perda de peso logo após o t ratamento é 14,6%  do peso 
inicial, após um ano 7,1%  e depois de dois anos caiu para 3,3% . Objet ivo:  
Avaliação de indivíduos com sobrepeso e obesos que procuram atendimento em 
hospital público, determ inando o t ipo de t ratamento. Método:  Sujeitos:  20 
mulheres com sobrepeso ou obesas, idade média de 37,25 anos. I nst rumentos:  
Ficha Sócio-Demográfica, Quest ionário de Avaliação I nicial e Escala de Compulsão 
Alimentar Periódica -  ECAP. Procedimento:  Avaliações realizadas no ambulatório, 
30 m inutos de duração. Resultados e Discussão:  Metade dos pacientes possui 
casos de obesidade na família;  peso médio de 91,53kg;  I MC médio de 34,88 
kg/ m2;  45%  com obesidade grau I , 30%  grau I I , 15%  grau I I I  e 10%  sobrepeso. 
95%  apresenta comorbidade;  55%  relatou influência da obesidade na auto-
est ima;  40%  ansiedade ou nervosismo como causa e como conseqüência, 30%  
apresenta dificuldades com a aparência. A média do peso desejado é 60kg, 45%  
tem a expectat iva se emagrecerem melhora tudo, 90%  não sabe quantas calorias 
em média come por dia, 50%  come muito e 90%  tem episódio de 
superalimentação:  à tarde, em casa, sozinhas, assist indo televisão e 
disponibilidade do alimento. Julgam-se mais ou menos eficazes para manutenção, 
apenas 20%  prat ica exercício atualmente e 55%  não tem at ividades de lazer. Na 
ECAP 10%  apresentou escore moderado e 25%  alto. Conclusões:  Reforçadores 
sociais são negat ivos aumentando comportamentos de fuga e esquiva, como 
dim inuição de contatos sociais e at ividades de lazer. Falta de repertório social 
aumenta comportamento alimentar. At ividade concomitante à alimentação gera 
falta do regist ro perceptual do alimento, não descrim inação, nem saciedade física, 
gerando superalimentação. Expectat ivas irrealistas:  objet ivo é 31,53kg menor do 
que elas têm hoje e 7,05kg a menos do menor peso que elas já at ingiram. Não 
alcançam as expectat ivas, são punidas e dim inuem a freqüência dos 
comportamentos para emagrecimento. Alta incidência de obesidade grau I I I  e de 
CAP. Aos 7 pacientes com CAP t ratamento psicoterápico, para dim inuição ou 
rem issão dos comportamentos compulsivos. As out ras 13 pacientes aptas e 
mot ivadas para t ratamento, porém precisariam dim inuir expectat ivas. 
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Vivian Maria Stabile Fum o (Universidade Estadual de Londrina) , Juliana Mart ins Sim ões 
(Universidade Estadual de Londrina) , Norm a Sant ´ Ana Zakir (Universidade Estadual de 
Londrina)  
 5 g�h/jf(e ����

A problemát ica do st ress se define como um tema de ext rema relevância na 
atualidade, pois se encont ra presente em vários contextos ( fam iliar, universitár io, 
organizacional, ent re out ros)  e apresenta-se como um fenômeno absolutamente 
crucial em termos de saúde e bem-estar. Pensando-se nessa problemát ica, vem 
sendo desenvolvido o projeto de extensão universitár io "Ênfase em variáveis 
fam iliares e ocupacionais na prevenção e t ratamento do st ress excessivo" na 
Universidade Estadual de Londrina. Este projeto tem como finalidade atender 
membros da comunidade em geral, alunos e funcionários da universidade, 
dist r ibuídos em grupos de atendimento clínico com base na análise do 
comportamento. O presente t rabalho surgiu a part ir  do contato das estagiárias 
com os serviços prestados por um setor de uma inst ituição pública. Desta forma, 
foram realizadas ent revistas individuais com alguns funcionários do setor e 
aplicado o I nventário de Sintomas de St ress (Lipp, 2000) . A part ir  desta avaliação 
foi percebido que o st ress é um tema presente neste ambiente de t rabalho. Por 
esse mot ivo, foi realizado um grupo de atendimento com alguns funcionários do 
setor que demonst raram interesse em part icipar do mesmo, no qual foi 
t rabalhado repertórios de enfrentamento de fontes est ressoras, visando o 
t ratamento e prevenção do st ress. O grupo cont inua em andamento e até o 
presente momento, foram realizadas 8 sessões, tendo em média a presença de 
quat ro integrantes. Durante as sessões foi percebido que havia no ambiente de 
t rabalho intensa est imulação est ressora como at ividades repet it ivas;  presença 
constante de ruídos e odores aversivos;  falta de um ambiente para descanso e 
que possibilitasse privacidade;  falta de funcionários;  presença de conflitos 
interpessoais;  alta probabilidade de fuga e esquiva indiscrim inadas e;  baixa 
densidade de reforçamento posit ivo. Como uma amost ra dos resultados obt idos, 
constatou-se que os integrantes começaram a analisar funcionalmente as 
cont ingências as quais eram expostos no ambiente de t rabalho e a part ir  disso, 
começaram a elaborar est ratégias de enfrentamento mais funcionais. O grupo 
também possibilitou que os integrantes desenvolvessem um repertório de auto-
conhecimento e um padrão de relacionamento interpessoal mais posit ivo. Com a 
cont inuação do atendimento, espera-se que os part icipantes cont inuem a 
aprimorar os repertórios acima especificados, adquir indo dessa forma, melhores 
qualidades de saúde e bem-estar, o que provavelmente irá reflet ir  em um melhor 
desempenho profissional. 
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Ana Luiza Federico ( ITECH) , Graziela Siebert  ( ITECH e PUCCam p)  
 5 g�h/jf(e ����

O presente relato de caso clínico objet iva ilust rar o processo de 
desenvolvimento de repertório comportamental para a atuação em novas 
cont ingências. O atendimento foi realizado com uma cliente de 18 anos, 
estudante de vest ibular. Sua queixa inicial descrevia dificuldades financeiras 
recentes enfrentadas pela família e dificuldade de concent ração para os estudos. 
No decorrer do processo terapêut ico sua problemát ica foi conceituada da seguinte 
maneira:  a mudança brusca de cont ingência (perda financeira)  exigiu repertórios 
comportamentais que a cliente não possuía, tais como:  repertório adequado de 
estudo (que pode ter sido produzido pela não exigência dos pais, que não 
promoveram cont ingências para este desenvolvimento repertório para procurar 
emprego (com a situação financeira abastada não era necessário que ela 
t rabalhasse para produzir reforçadores materiais -  roupas, passeios, viagens etc) . 
A terapeuta foi uma comunidade verbal com as seguintes funções:  1. 
conscient izar a cliente sobre seus déficits comportamentais relacionados à sua 
rot ina, ao estudo e à procura de t rabalho, e das prováveis conseqüências (não 
passar no vest ibular, não ter como pagar a faculdade, não ter dinheiro para sair 
com am igos etc 2. desenvolver repertório de estudo at ravés de fornecimento de 
regras e organização de sua rot ina;  3. desenvolver repertório para procurar 
emprego. Alguns resultados obt idos no decorrer da psicoterapia foram que a 
cliente:  1. conscient izou-se de algumas de suas dificuldades, principalmente 
sobre t rabalho e estudo, e de que começar a t rabalhar era uma condição para 
cursar a faculdade;  2. desenvolveu repertório para procurar emprego, submeteu-
se a ent revistas e iniciou um t rabalho. 
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Juliana Da Rocha Picado (Universidade Federal de Sao Carlos) , Ricardo Padovani (Universidade 
Federal de Sao Carlos) , Karyne Rios (Universidade Federal de Sao Carlos) , Maria Am elia 
Alm eida (Universidade Federal de Sao Carlos)  
 5 g�h/jf(e ����

A reabilitação psicossocial de indivíduos com deficiência e t ranstorno mental 
const itui uma das prior idades das polít icas públicas nacionais na atualidade. O 
presente estudo buscou promover em um interno de uma inst ituição psiquiát r ica 
a aquisição de repertório necessário para part icipação no projeto terapêut ico de 
reciclagem de papel desenvolvido na inst ituição, por meio do uso do sistema de 
prompts at rasados. Trata-se de um sistema composto por etapas de ensino de 
habilidades, que visa a implementação de cadeias de respostas que formam 
comportamentos seqüenciados mais complexos. Prompt  At rasado é o auxílio 
fornecido ao part icipante após a em issão do comportamento desejado. Part icipou 
deste programa de intervenção um adulto, sexo masculino, de 29 anos, com 
deficiência mental moderada e t ranstorno mental, internado em uma inst ituição 
psiquiát r ica do interior do estado de São Paulo. O estudo foi desenvolvido na sala 
da oficina terapêut ica. Foi empregado um delineamento AB no programa de 
intervenção de reciclagem de papel. Foram realizadas t rês sessões na fase de 
linha de base e 36 sessões na fase de intervenção. Os resultados most raram que 
o sistema de prompts at rasados foi uma est ratégia viável na aquisição do 
repertório envolvido no processo de reciclagem de papel e eficaz no processo de 
reinserção nas at ividades da oficina terapêut ica.Palavras-chave:  deficiência e 
t ranstorno mental, reciclagem de papel, prompt  at rasado. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' `�a ������������� , b�c!d�`!e :  18: 00: 00   ) `�f :  19: 30: 00 
�� 6 g�h&h&i(g�h �  CBM Clínica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 2�3 o�e�d/g�h&h&eBm7g 0 jm/a�bx-aMd&e(f�a , b*s+g-o�n7g-bx-yeBm/a 7 g-o�a�p�`�a & e���b�`Ws&`�n*e �& e(f=p-e(o&s8a�f=g-b*s8a�l �
 
Helen Crist ina Da Silva (Universidade Católica de Goiás) , Fabiana Vieira Gauy (Universidade 
Católica de Goiás)  
 5 g�h/jf(e ����

Terapia Cognit ivo-Comportamental vem despertando interesse na área da 
psicologia clínica pelas suas aplicações nos mais diversos t ipos de t ranstornos 
psicológicos. O presente t rabalho teve como objet ivo descrever situações clínicas 
de aplicação desta abordagem terapêut ica, verificando como técnicas cognit ivo-
comportamentais podem levar à mudança de pensamentos, emoções e 
comportamentos disfuncionais. Para tal foi realizado um estudo com quat ro 
pacientes adultos, que procuraram o Cepsi para atendimento psicológico por 
dificuldades associadas a t ranstorno de humor (depressão)  e ansiedade (pânico, 
TAG e TOC) . O processo psicoterápico foi dividido em Etapa I  (Linha de Base) , 
Etapa I I  ( intervenção) , e Etapa I I I  (prevenção de recaídas) . Foram ut ilizados 
inst rumentos de avaliação clínica para avaliar e comparar o grau de 
sintomatologia dos casos estudados e est ratégias cognit ivo-comportamentais, de 
acordo com o programa de atendimento delineado para cada paciente. Os 
resultados foram analisados a part ir  da comparação ent re os dados obt idos na 
Linha de Base e ao longo da intervenção terapêut ica. Observou-se a redução 
progressiva das queixas somát icas e psicológicas apresentadas antes da 
intervenção, além de mudanças cognit ivas, emocionais e comportamentais que 
indicaram, frente os casos atendidos, a eficácia da Terapia Cognit ivo-
Comportamental. 
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André Mascarenhas (UESPI / FACIME) , Fauston Negreiros (UESPI / FACIME) , Maria Do Carm o 
Veloso (NOVA FAPI )  
 5 g�h/jf(e ����

O tema deste estudo é a reelaboração das representações sobre família em 
crianças que vivenciam a experiência da separação de seus pais. Teve como 
objet ivo geral compreender como as representações sobre família e seus 
personagens (pai, mãe, padrasto, madrasta, irmãos e filhos)  são reelaboradas por 
cr ianças filhos de pais separados, destacando as diferenciações de gênero e de 
classe social. Os objet ivos específicos foram:  ident ificar o processo de 
reelaboração das representações sobre família ut ilizada por estas crianças;  
verificar quais as novas representações sobre família, destas crianças, que 
emergem após a separação. Como método ut ilizou-se a abordagem de 
representação social segundo Siqueira (1994) , uma vez que estudar as mudanças 
de modelos fam iliares implica em qualificar o comportamento dos atores 
envolvidos na situação. Foram usadas ent revistas sem i-est ruturadas com crianças 
de ambos os sexos, filhos de pais separados sujeitos desta pesquisa. O espaço 
amost ral foi de 04 (quat ro)  cr ianças na faixa etária de 6 a 10 anos de idade, que 
vivenciaram a separação há um ano, dois anos e t rês anos, dent re as classes 
baixa e média/ alta do município de Teresina. A separação envolve um luto pela 
família perdida, pelo pai ou mãe que saiu de casa, fazendo que a criança não 
consiga entender em curto prazo a situação vivenciada, pois seus ant igos 
conceitos de família nuclear, de pai, mãe e filho estão sendo quest ionados 
(Waldemar,1996) . Uma variável no processo adaptat ivo dessa criança, 
mencionada acima, na reconst rução do novo modelo fam iliar foi a classe social, 
pois esta manifestou-se bastante recept iva em relação ao "padrasto", no qual se 
referia como "pai" , enquanto que o pai biológico era mencionado de maneira 
host il. De acordo com Mussen et  al (2001) , isso ocorre devido à maior 
probabilidade de " flutuar" , da família de classe baixa, devido a mudanças 
freqüentes de membros da família, bem a como a mudanças freqüentes nas 
acomodações e arranjos feitos na casa, o que auxiliar ia as crianças neste 
processo de reelaboração fam iliar, desencadeando, em muitos casos, numa 
aparente "subst ituição" dos membros ant igos pelos novos membros fam iliares.O 
primeiro objet ivo desta pesquisa foi alcançado, pois as variáveis classe social e 
gênero atuaram significat ivamente na forma como as crianças representam os 
membros fam iliares;  quanto ao segundo objet ivo que era relat ivo aos 
relacionamentos com os membros da família também foi at ingido. Logo as 
variáveis classe social e gênero influenciaram especificamente os sujeitos, de 
acordo com as peculiar idades de cada um. 
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Adriano Watanabe (Faculdade Evangelica do Parana-FEPAR) , Paula Gom ide (Faculdade 
Evangelica do Parana-FEPAR) , Giovana Munhoz Da Rocha (USP /  Faculdade Evangelica do 
Parana-FEPAR)  
 5 g�h/jf(e ����

O estudo apresentado expõe dados sobre o nível de desempenho escolar de 
adolescentes infratores do sexo masculino que cumprem medida sócio-educat iva 
de internamento em regime fechado na Unidade de Alto Risco. Foi ut ilizado o 
Teste de Desempenho Escolar (TDE)  de Stein (1994)  com o número total de 
internos da Unidade. Os resultados encont rados sugerem que a maior dificuldade 
dos internos é em aritmét ica onde mais da metade se encont ra abaixo da média 
de desempenho para seu nível de escolarização. O melhor resultado foi na leitura, 
sugerindo que as at ividades de leitura de livros do programa desenvolvido na 
Unidade (que não possui televisão)  tem cont r ibuído para uma melhora no nível de 
desempenho desta área. 
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Alysson Massote (Universidade Federal de Minas Gerais) , Rodrigo Lopes Miranda (Universidade 
Federal de Minas Gerais)  
 5 g�h/jf(e ����

A importância do ambiente nos contextos de desenvolvimento infant il tem 
se acentuado, uma vez que a relação ent re esse e o indivíduo é bidirecional e 
indissociável. Sendo assim , como a criança explora e co- relaciona-se com o 
ambiente de forma constante, influências presentes podem acarretar 
conseqüências a curto e a longo prazo. Dent re esses contextos, destacam-se 
aqueles nos quais ocorre um déficit  de reforçadores e uma diversidade de 
est imulação aversiva, j á que podem cont ingenciar comportamentos não-
funcionais, além de sent imentos como:  frust ração, medo e ansiedade. Neste 
sent ido, encont ra-se a hospitalização, na qual a cr iança está privada de suas 
at ividades quot idianas e distante de seu ambiente fam iliar. Ent retanto, deve-se 
modificar o ambiente e a maneira como a criança interage com esse, j á que a 
atenção hospitalar deve buscar qualidade de vida antes, durante e depois da 
enferm idade. Estas mudanças visam à ot im ização do atendimento e ao 
desenvolvimento dos repertórios infant is, sobretudo das habilidades de 
enfrentamento.Estas habilidades são um conjunto de comportamentos que 
propiciam maior probabilidade de reforço e/ ou menor contato com est ímulos 
aversivos, ocorrendo em circunstâncias adversas e potencialmente frust rantes. 
Desta forma, elas serão primordiais durante a hospitalização. Para ot im ização do 
desenvolvimento comportamental e do atendimento hospitalar, propõe-se a 
inserção do lúdico. O brincar, comportamento t ípico da infância, perm ite a 
modificação dos repertórios e a ocorrência de sent imentos concorrentes àqueles 
inerentes à hospitalização. Possibilita, ainda, o desenvolvimento social, motor, 
emocional e intelectual.Dent re as inúmeras formas do brincar, aponta-se a 
biblioterapia. Esta t rabalha com o lúdico por meio da literatura, posto que ela 
expõe as relações presentes na realidade. Shechtman (1999)  demonst ra que a 
biblioterapia perm ite à cr iança t rabalhar de forma menos aversiva com o 
ambiente, ampliando sua capacidade de absorver informações e experiências e de 
solucionar problemas.A aquisição de informações auxilia a cr iança na 
compreensão do ambiente, possibilitando o desenvolvimento de habilidades de 
enfrentamento. Concede ampliação das interações sociais e o t rabalho com as 
fantasias, elemento este, út il para a análise funcional do comportamento.Desta 
maneira, portanto, a cr iança poderá ent rar em contato com um maior número de 
reforçadores e com a est imulação aversiva de forma mais atenuada, facilitando, 
assim , a aprendizagem. Perm ite ainda, que o indivíduo se torne mais consciente 
de seus comportamentos, determ inando maior autonomia e autocont role.Além 
disto, possibilita o t rato com o comportamento verbal, viabilizando o contato com 
os comportamentos encobertos, o responder mais apropriado por parte da 
audiência e a aprendizagem por regras. 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' `�a ������������� , b�c!d�`!e :  18: 00: 00   ) `�f :  19: 30: 00 
�� 6 g�h&h&i(g�h �  OBM Manejo de Com portam ento nas Organizações 
 % jo�be(j+sIg-fBd�`�o�jo���`!i(g�h � m7g-b*s&`!h�s8ah �� g�h�s+o�g�h&h/g�gFh�`�b*s�e(f�a*s�e(l
e���`�a~a�bh�`!e�h-a � m7g-p�o�g�h&h�`�n/a ��
 
Nancy Julieta Inocente (UNITAU) , Janine Julieta Inocente (Université Victor Segalen -  
Bordeaux -France) , Nicole Rascle (Université Victor Segalen -  Bordeaux -  France)  
 5 g�h/jf(e ����

A Odontologia tem sido considerada uma profissão est ressante, sendo 
freqüentemente associada a agravos à saúde, tanto de ordem física como 
psíquica. Os cirurgiões-dent istas são profissionais que se encont ram 
constantemente confrontados ao est ress profissional e conseqüentemente aos 
critér ios de ajustamento face à exposição ao est resse, como o Burnout , a 
depressão e a ansiedade. O objet ivo do presente estudo foi de comparar os 
fatores psicossociais da amost ra de cirurgiões-dent istas franceses;  de verificar a 
influência das variáveis socio-demográficas e contextuais dos cirurgiões-dent istas 
sobre os critér ios de ajustamento à profissão e de ident ificar o t ipo de t rabalho 
que produz um maior est resse profissional nos cirurgiões-dent istas (clínico ou 
clínico-professor) . Ut ilisou-se o Quest ionário de Desequilíbr io Esforço/ recompensa 
no Trabalho de Siegrist ) , de Burnout  (de Maslach et  Jackson) , de depressão (BDI -
I I , Beck)  e de ansiedade (STAI -Y, de Spielberger) . A amost ra foi composta por 96 
cirurgiões-dent istas (74 clínico e 22 clínico-professor)  de t rês cidades francesas:  
Bordeaux, Talence e Pessac. Para a verificação das hipóteses, ut ilisou-se da 
comparação ent re média ou mediana ? e correlação ent re as variáveis. Os 
resultados most raram que não houve diferença significat iva ent re os cirurgiões-
dent istas clínico e clínico-professor em relação ao est resse ocupacionalonal, 
Burnout , depressão e ansiedade e que os diferentes critér ios do estudo foram 
significamente correlacionados ent re eles. O conjunto dessas observações 
perm it iram concluir que o est resse ocupacional permanente é um risco potencial 
para a saúde dos cirurgiões-dent istas. 
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Tânia Leão (Universidade da Am azônia) , Mineli Noronha (Universidade da Am azônia) , 
Rosângela Darwich (Universidade da Am azônia)  
 5 g�h/jf(e ����

A evolução do conceito de loucura aconteceu de forma a acompanhar as 
mudanças ocorr idas nas idéias de cada época e cultura a respeito do 
funcionamento do pensamento e da razão, culm inando com o emprego do termo 
psicose no contexto de um modelo médico. O termo genialidade, por out ro lado, 
costuma ser ut ilizado em referência a pessoas que se dist inguem por 
expressarem idéias inéditas, inovadoras e passíveis de aplicação. Objet ivando 
invest igar os conceitos de psicose e genialidade de uma perspect iva analít ico-
comportamental, este estudo destaca as biografias de Albert  Einstein e John Nash 
Jr., casos históricos que ret ratam a genialidade na ausência de psicose e a 
genialidade juntamente com a psicose, respect ivamente. Os dados referentes à 
literatura da análise do comportamento e às biografias selecionadas foram 
provenientes de livros, revistas e informações obt idas por meio elet rônico. A 
análise dos dados foi realizada de forma comparat iva, dividindo-se as informações 
de acordo com diferentes áreas das histórias de vida em questão. Considerou-se 
a possibilidade de que, mesmo no contexto de excelente capacidade de raciocínio, 
a aquisição ou não de um repertório adequado de habilidades sociais interfere na 
probabilidade de apresentação de surtos psicót icos. Ressalta-se a importância da 
invest igação de inter- relações ent re aspectos t idos como expressões da 
racionalidade, por um lado, e da sensibilidade no t rato social, por out ro, no 
percurso de uma ciência que pretende não apenas conhecer e explicar o ser 
humano, acrescentando alternat ivas de t ratamento para possíveis problemas, 
mas também const ruir um arcabouço teórico que const itua alternat ivas em 
termos de prevenção. 
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Pat rícia Bergant in Soares Leitão (clínica part icular)  
 5 g�h/jf(e ����

O t rabalho em orientação profissional com adolescentes baseado na 
abordagem comportamental não visa somente que o jovem escolha uma carreira, 
mas apreenda novos repertórios que possam ser generalizados para qualquer 
situação em que seja preciso escolher. A orientação profissional busca fornecer 
condições para que indivíduos possam reflet ir  sobre o momento de sua escolha 
profissional, compreendendo e ident ificando as variáveis que atuam nesta 
escolha.Este t rabalho foi realizado em escola part icular da cidade de Limeira 
durante t rês anos. A cada seis meses um novo grupo era montado com no 
máximo 16 adolescentes. No primeiro semest re de cada ano os grupos eram 
formados por adolescentes do 3o. ano do ensino médio, pois haveria tempo para 
se t rabalhar individualmente com jovens que não conseguissem definir uma 
profissão no grupo. No segundo semest re o t rabalho foi dest inado a adolescentes 
do 2o. ano;  pois, da mesma forma, para adolescentes que não conseguiram se 
decidir, haveria ainda mais uma ano para que alguma est ratégia específica fosse 
pensada para sanar suas dificuldades. Cada adolescente foi ent revistado em dois 
momentos:  antes e depois do grupo. A ent revista inicial t inha o objet ivo de 
ident ificar qual as est ratégias que o jovem ut ilizava para suas escolhas, quais 
profissões lhe chamavam atenção, quais suas expectat ivas sobre o t rabalho. Na 
ent revista final podia-se verificar se houve tomada de decisão, mudanças de 
est ratégias e se suas expectat ivas foram alcançadas.Em cada grupo foram 
t ratadas questões sobre autoconhecimento:  influências relacionadas à escolha, 
interesses e habilidades;  questões referentes ao mercado de t rabalho:  profissões 
em alta, baixa, salários e informação sobre profissões:  sexismo das profissões, 
dados sobre universidades e especificidades das carreiras com est ratégias 
pert inentes ao objet ivo da sessão.Os resultados obt idos foram bastante 
sat isfatórios:  aumento da procura pelo grupo por parte dos alunos;  ident ificação 
das variáveis que compunham a escolha profissional, ident ificações de variáveis 
que compunham o comportamento de escolha e generalização destes 
comportamentos a out ras situações de decisão, aumento de horas de estudo e 
maior interesse pelas disciplinas escolares, além da tomada de decisão de 86%  
do grupo.A part ir  destes resultados pode-se perceber que o psicólogo que atua 
com orientação profissional deve estar atento as mudanças sobre as profissões e 
mercado de t rabalho. Porém, sua atuação em grupo deve ter um olhar part icular 
para cada part icipante, ident ificando suas dificuldades e planejar os encont ros de 
acordo com a necessidade do grupo. 
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Gabriella Haber (UNAMA;  IPAC) , Rosângela Darwich (UNAMA)  
 5 g�h/jf(e ����

Na análise do comportamento, as cont ingências de reforçamento negat ivo e 
punição posit iva e negat iva caracterizam coerção, enquanto reforçamento posit ivo 
e ext inção são cont ingências não-coercit ivas. Com base nas ocorrências descritas 
no filme Billy Elliot , dir igido por Stephen Daldry, em 2000, este estudo objet iva 
invest igar a possibilidade de a presença de ext inção agravar o quadro de coerção 
quando o contexto geral envolve um repertório sob cont role de reforçamento 
negat ivo e punição. Acompanhando-se a t rajetória do protagonista do filme, 
percebe-se como mudanças significat ivas são alcançadas apenas a part ir  do 
contato com reforçamento posit ivo social e com reforçamento posit ivo e negat ivo 
de origem não-social, favorecedores, respect ivamente, do fortalecimento da auto-
est ima e da autoconfiança. Alterações em posicionamentos passivos e agressivos 
em direção a uma postura assert iva também ocorrem a part ir  do aumento na 
freqüência de interações posit ivamente reforçadoras. Destaca-se que a visão de 
homem com a qual B. F. Skinner inst ituiu o behaviorismo radical é congruente à 
análise funcional voltada ao indivíduo como um todo e não simplesmente aos 
comportamentos que podem ser t idos como indesejáveis e que, portanto, se 
deseje alterar. Acrescenta-se a possibilidade de, no âmbito da análise aplicada do 
comportamento, inter- relações ent re diferentes cont ingências operantes 
const ituírem um inst rumento para a relat ivização de classificações como a 
referente a cont ingências coercit ivas e não-coercit ivas. Para além de um simples 
quest ionamento de uma classificação de cont ingências, ressalta-se a necessidade 
ainda presente de revisão das part icularidades do reforçamento posit ivo no 
contexto das relações humanas. 
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Melina Cavalcant i Albuquerque (Universidade do Sagrado Coração) , Mônica Geraldi Valent im  
(Universidade do Sagrado Coração)  
 5 g�h/jf(e ����

Pesquisas demonst ram que os t ím idos namoram menos, casam-se mais 
tarde, têm menos filhos, progridem menos no emprego e até mesmo apresentam 
mais doenças do que as pessoas desinibidas. Embora afete cerca de 50%  da 
população mundial, a t im idez é ainda pouco estudada pelos psiquiat ras. Dent ro da 
classe de respostas que compreende o que denominamos t im idez, podemos 
encont rar diferentes topografias. O presente t rabalho teve por objet ivo comparar 
o grau de t im idez de crianças e adolescentes, além de levantar as topografias que 
são encont radas nesses dois diferentes períodos do desenvolvimento humano, 
at ravés de quest ionário desenvolvido por Sérgio André Segundo. Part iciparam 
deste levantamento inicial quinze crianças e quinze adolescentes. Ent re as 
crianças pesquisadas, dez at ingiram índice que as enquadra dent ro de uma 
t im idez normal e cinco dent ro de uma t im idez que interfere no relacionamento 
interpessoal. Nenhuma se enquadrou em t im idez crônica. Um resultado idênt ico 
foi encont rado ent re os quinze adolescentes pesquisados. Ent retanto, as 
respostas que perfizeram os escores foram diferentes ent re as populações 
pesquisadas. O medo de falar em público foi revelado por 86,67%  das crianças, 
enquanto somente 40%  dos adolescentes relatam o mesmo sofr imento. Ent re os 
adolescentes, 66,67%  afirmaram preocupar-se com a imagem que passam, 
enquanto somente 40%  das crianças afirmam essa preocupação. A sat isfação 
com o círculo de am igos at inge 66%  das crianças cont ra somente 20%  dos 
adolescentes. Quando indagados sobre desist ir  facilmente de um sonho, nenhum 
adolescente respondeu sim . Os resultados obt idos neste levantamento inicial 
sugerem possíveis diferenças topográficas do comportamento de t im idez em 
diferentes fases do desenvolvimento humano, que devem ser alvo de 
invest igações posteriores mais detalhadas e com um número mais significat ivo de 
sujeitos. 
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Rafaela Rodrigues Cheche (PUC-CAMPINAS) , Jeyse Mart ins (PUC-CAMPINAS) , Évelin Gardenal 
(PUC-CAMPINAS)  
 5 g�h/jf(e ����

Dentre as diversas at r ibuições do psicólogo está a promoção da 
conscient ização e o papel prevent ivo de sua atuação. Assim , sabendo-se que 
atualmente a obesidade é uma doença que gera sérias preocupações na área da 
saúde pública no Brasil e no mundo, e considerando que crianças obesas têm 
80%  de chance de tornarem-se adultos obesos, este t rabalho teve o objet ivo de 
promover a prevenção à obesidade infant il at ravés da elaboração e dist r ibuição de 
folders informat ivos. A população alvo deste t rabalho foi os pais ou responsáveis 
dessas crianças obesas, pacientes de um Hospital Universitár io do interior 
paulista. O levantamento dos dados foi realizado por meio de pesquisa 
bibliográfica acerca do tema, bem como por meio de uma ent revista sem i-
est ruturada, abordando temas como diagnóst ico da obesidade, possibilidades de 
intervenção e importância da família, com um médico endocrinologista da 
inst ituição. Os resultados demonst raram que a obesidade infant il é de et iologia 
mult ifatorial envolvendo desde predisposição genét ica até o contexto fam iliar. No 
entanto, uma intervenção que almeje a prevenção deve ser direcionada aos pais, 
considerando que estes são os responsáveis por propiciar a cr iança um ambiente 
saudável para seu desenvolvimento físico, cognit ivo, psicológico e social. Dent ro 
dessa perspect iva, um folder informat ivo que busque chamar a atenção dos pais 
para essa problemát ica deve conter informações claras e objet ivas sobre o tema, 
tais como:  o que é a obesidade infant il, quais suas implicações para o 
desenvolvimento físico, psicológico e social da criança, formas de prevenção e 
alternat ivas de mudanças dos hábitos fam iliares. Diante dessas informações foi 
possível desenvolver este folder e dist r ibuí- lo nos ambulatórios de pediat r ia e 
endocrinologia do Hospital Universitár io do interior paulista. 
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Tat iana Silva (PUCCam p e ITECH) , Graziela Siebert  ( ITECH e PUCCam p)  
 5 g�h/jf(e ����

O presente relato de caso clínico objet iva ilust rar o processo de descrição de 
cont ingências, j unto ao desenvolvimento de repertório comportamental. O 
atendimento foi realizado com uma cliente de 32 anos, casada há t rês anos, que 
t rabalha em período integral e desenvolve at ividades relacionadas à música. Sua 
queixa inicial descrevia dificuldades na relação sexual com o marido. No decorrer 
do processo terapêut ico sua problemát ica foi conceituada da seguinte maneira:  
não tem consciência do quanto a sua sobrecarga de at ividades prejudica o 
relacionamento com o marido e de que nesta relação prevalece a ausência de 
comunicação eficaz:  ela não expressa seus sent imentos, desejos e opiniões de 
maneira clara e acaba punindo-o por ele não compreendê- la. A terapeuta foi uma 
comunidade verbal com as seguintes funções:  1. conscient izá- la da sua 
sobrecarga de at ividades e da falta de tempo para o marido;  2. conscient izá- la de 
que no seu casamento existem problemas diversos (comunicação, dedicação, 
objet ivos em comum)  e não apenas sexuais, como mencionou em sua queixa;  3. 
desenvolver repertório verbal para que ela expresse claramente o que sente, quer 
e pensa, principalmente na relação com o marido;  4. reforçar posit ivamente os 
comportamentos de tomar iniciat iva e de conversar com o marido. Os resultados 
obt idos com a intervenção terapêut ica foram acessados:  1. a part ir  das 
verbalizações da cliente em relação ao seu próprio comportamento:  por exemplo, 
consciência de que a sobrecarga de at ividades impedia sua dedicação à relação 
com o marido e atualmente organiza suas at ividades de modo a conciliar tempo 
ent re elas e ele;  2. comportamentos diretamente observados nas sessões de 
terapia:  por exemplo, desenvolveu um relato mais preciso sobre seus 
sent imentos. 
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Daiana Mendes Bereta (Cent ro Universitário de Santo André -  UniA) , Érica Zelinda Medeiros 
(Cent ro Universitário de Santo André -  UniA) , Cléber Arruda Santos (Cent ro Universitário de 
Santo André -  UniA) , Eliana Ham asaki (USP/ UniA) , Claudio Bast idas Mart inez (Cent ro 
Universitário de Santo André -  UniA)  
 5 g�h/jf(e ����

O presente t rabalho pretende cont r ibuir para uma reflexão mais ampla no 
que diz respeito à inclusão ou exclusão do negro no ensino superior e como 
estudantes de Psicologia percebem as relações raciais no contexto universitár io. 
Trata-se de uma replicação sistemát ica do t rabalho desenvolvido por Machado e 
Barcelos (2001) . Em quest ionário aplicado em 29 estudantes de Psicologia, 
procurou-se verificar as percepções das relações e uma possível dist inção dessas 
percepções ent re os part icipantes por raça (branco e negro, por exemplo) . 
I dent ifica-se que as percepções são as mesmas e ambos (branco e negro)  
reconhecem que há discrim inação na sociedade. Ent retanto, quando quest ionados 
sobre a forma como os negros são t ratados dent ro da Universidade, os 
estudantes negam que exista discrim inação, embora apontem que o desequilíbr io 
do número de brancos e negros dent ro das Universidades seja bastante evidente. 
Pontos como a questão sócio-econômica e as cotas para afro-descendentes em 
Universidades foram destacados pelos part icipantes como causa e solução, 
respect ivamente, desse desequilíbr io. Observa-se a tendência de equiparar os 
conceitos de RAÇA e COR, verificada não somente nos part icipantes desse estudo, 
mas também nos autores que abordam a temát ica. Várias questões importantes 
puderam ser lançadas a part ir  das respostas dos part icipantes, como o contexto 
social, a representação exterior e as cont radições. São questões que podem e 
merecem ser estudadas de forma mais aprofundada, para uma compreensão mais 
ampla das variáveis que envolvem as relações raciais. 
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Kellen Mart ins Escaraboto (Cent ro de Atenção Psicossocial I nfant il)  
 5 g�h/jf(e ����

Embora a promoção da saúde mental posit iva para todos os membros da 
sociedade seja evidentemente uma meta importante, ainda há muito que 
aprender sobre como at ingir esse objet ivo. Os t ranstornos mentais são definidos 
pela Classificação Estat íst ica I nternacional de Doenças e Problemas Correlatos de 
Saúde (CI D-10)  como uma série de distúrbios caracterizados por uma 
combinação de idéias, emoções, comportamentos e relacionamentos anormais 
com out ras pessoas. A evidência cient ífica moderna indica que os Transtornos 
Mentais e Comportamentais resultam da interação de fatores genét icos e 
ambientais e uma incidência de comportamento anormal ou um curto período de 
anormalidade do estado afet ivo não significa, em si, a presença de distúrbio 
mental ou de comportamento. Para serem categorizadas como t ranstornos, é 
preciso que essas anormalidades sejam sustentadas ou recorrentes e que 
resultem em certa deterioração ou perturbação do funcionamento pessoal, em 
uma ou mais esferas da vida. Existem hoje intervenções eficazes para toda uma 
série de problemas de saúde mental e é necessário, dessa forma, entender de 
forma clara o que são e como se desenvolvem para que seja possível não só 
intervir, mas atuar junto à comunidade no que se refere à promoção de qualidade 
de vida, a qual poderá ser alcançada atuarmos no âmbito da prevenção. Sendo 
assim , os objet ivos deste t rabalho são esclarecer quais são os t ranstornos 
mentais mais freqüentes na infância e adolescência, como é realizado o 
diagnóst ico de crianças e adolescentes, avaliar fatores predisponentes, bem como 
delinear algumas est ratégias prevent ivas e de intervenção realizadas em um 
Cent ro de Atenção Psicossocial I nfant il (CAPSi) , na Cidade de Londrina/ PR. 
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Kellen Mart ins Escaraboto (Cent ro de Atenção Psicossocial I nfant il)  
 5 g�h/jf(e ����

Mudar preconceitos e quebrar paradigmas tem sido uma das constantes 
lutas no campo das ciências em geral. Na prát ica, tal vivência tem sido um campo 
ainda mais difícil, porém não impossível. Com essa visão, a reforma psiquiát r ica 
não se t ratou de uma simples mudança de teoria, mas da demolição concreta de 
uma cultura onde puderam ser const ruídas out ras sustentações, out ros suportes, 
out ros conceitos de saúde e doença;  de normalidade e loucura. Junto com o 
desmantelamento dos velhos hospitais, procurou-se const ruir espaços de vida, de 
est ímulo, de confronto, de oportunidades, de relações interpessoais e colet ivas 
diferentes, que vislumbram uma mudança de cultura e de uma polít ica mais 
social. Em se t ratando de atendimento de crianças e adolescentes, essa busca 
torna-se ainda mais árdua, uma vez que o seu atendimentos demanda est ratégias 
diferenciadas, espaço físico adequado à cada faixa etária, bem como 
acompanhamento nos diferentes ambientes em que a criança part icipa. Em 1994, 
foi dado início as at ividades do Núcleo de Atenção Psicossocial I nfant il, na cidade 
de Londrina/ PR;  as quais t inham como objet ivos atender uma população de 
crianças e adolescentes em situação de r isco pessoal e social. Devido à demanda 
o atendimento, estendeu-se para out ros segmentos onde se procurou oferecer o 
serviço às crianças e famílias em sofr imento emocional ou psíquico. Em 2002 foi 
cadast rado junto ao Ministério da Saúde enquanto CAPSi (Cent ro de Atenção 
Psicossocial I nfant il)e, à part ir  desta data, tem-se procurado reest ruturar o 
serviço para que o mesmo possa atender cr ianças e adolescentes com graves 
t ranstornos mentais e de comportamento. Os objet ivos do presente t rabalho são 
apresentar os projetos desenvolvidos no CAPSi, bem como discut ir  novas 
propostas intervent ivas para que, desta forma, consigamos at ingir as verdadeiras 
dimensões propostas pela reforma psiquiát r ica. 
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Vinicius Reis De Siqueira (UNIPAR -  Universidade Paranaense)  
 5 ���/��(� ����

Este t rabalho se iniciou durante o desenvolvimento de uma aula para o 
processo de seleção para professor temporário em Análise do Comportamento na 
UEL. Durante o processo de elaboração e um aprofundamento acerca da 
Farmacologia Comportamental, foi percebido que não existem muito material 
acerca de tal assunto e também várias cont rovérsias acerca da ut ilização conjunta 
da Terapia Farmacológica e Comportamental em distúrbios patológicos. Este 
levantamento originou algumas questões acerca do entendimento da ut ilização de 
drogas psicofarmacologicas at ravés do material filosófico-metodológico da 
Psicoterapia Comportamental. Todavia, este t rabalho não se volta, como tantos 
out ros, ao debate acerca da realização de um t ratamento voltado somente para 
seu aspecto farmacológico ou somente psicoterapico, pois ele é considerado 
desnecessário. Este t rabalho só levanta "ressalvas" acerca de ut ilização de drogas 
psicofarmacologicas juntamente a uma terapia comportamental. A primeira 
ressalva é dir igida ao terapeuta, e a segunda para se lidar com o cliente, onde 
apenas levanto estas questões porque considero ser de suma importância não 
cairmos em "armadilhas" deixadas por nossa cultura, nossos clientes ou nós 
mesmos. 
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Fernanda Lim a (UNAMA;  IPAC) , Karim e El-Husny (UNAMA;  IPAC) , Rosângela Darwich (UNAMA)  
 5 ���/��(� ����

A análise do comportamento adota o modo causal de seleção por 
conseqüências, compreendendo cada indivíduo no contexto de influências de 
variáveis filogenét icas, ontogenét icas e culturais. De acordo com a classificação 
de t ranstornos mentais, característ ica do modelo médico, o t ranstorno de 
personalidade ant i- social é definido pelo desrespeito recorrente a normas sociais 
no sent ido de que a busca constante de sat isfação pessoal ocorre na ausência de 
observância aos direitos e desejos de terceiros. Diante de tal quadro, a presente 
pesquisa bibliográfica objet ivou relacionar os princípios básicos da análise do 
comportamento a novos achados das neurociências, tendo como foco o t ranstorno 
de personalidade ant i- social. Verificou-se que condições orgânicas não estão 
suficientemente esclarecidas no caso deste t ranstorno, destacando-se possíveis 
influências específicas do contato com cont ingências de reforçamento posit ivo ou 
coercit ivas no contexto de um sistema singular de valores. Assim  sendo, ainda 
que as relações de cont ingências pareçam ser inoperantes em tais casos, deve-se 
avaliar a interação especialmente estabelecida ent re o contato direto com o 
ambiente e o governo de comportamento por regras para adent rar no universo 
part icular de indivíduos que tendem a não responder às mais diversas tentat ivas 
externas de alteração em seus repertórios comportamentais. 
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Regis Guedes (universidade m etodista de são paulo)  
 5 ���/��(� ����

O presente experimento teve por objet ivo comparar a aprendizagem de uma 
nova resposta operante de fuga de um est ímulo aversivo em 24 alunos 
universitár ios do 1  e 2  semest re do curso de Psicologia da Universidade 
Metodista de São Paulo (UMESP) , após experiência prévia com sons 
incont roláveis. Os part icipantes foram divididos em t rês grupos:  grupo ingênuo 
( I ) , grupo cont rolável (C)  e grupo não cont rolável (NC) . Na fase de t reino, os 
sujeitos do grupo C, podiam desligar o est ímulo aversivo (som)  em it indo a 
resposta de teclar uma combinação numérica específica, (número 64)  . Os 
sujeitos do grupo NC estavam acoplados aos sujeitos do C e assim , o est ímulo era 
interrompido nos mesmos momentos, para ambos os grupos (C e NC) . Os 
sujeitos do grupo I  não passaram por esta fase. Na fase de teste, todos os 
sujeitos dos t rês grupos foram submet idos a aprendizagem de uma nova resposta 
operante, (número 58)  que poderia desligar o som . Todos os grupos aprenderam 
a resposta correta de fuga, independente do t reino recebido, porém as latências e 
as falhas na em issão de respostas no grupo NC foram maiores que nos demais 
grupos, most rando que a experiência prévia de incont rolabilidade pode ter 
interferido na aprendizagem de uma nova resposta. 
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Juliana De Oliveira Dala Vedova (Clínica Part icular)  
 5 ���/��(� ����

Uma das maiores dificuldades encont radas pelo analista do comportamento 
é penet rar nos ambientes educat ivos. Dificuldade, não impossibilidade. E como 
temos visto, pelos resultados desast rosos que a educação vem apresentando, é 
urgente a sua part icipação at iva no ambiente escolar. Esse t rabalho discute a 
necessidade de inserção do analista do comportamento nos meios educat ivos e 
apresenta uma avaliação da relação professor /  aluno numa escola pública. 
Portanto, o problema focalizado foi o seguinte:  qual a natureza das cont ingências 
disponibilizadas pela professora na sua interação com os alunos? A metodologia 
usada foi baseada em observações em sala de aula, a part ir  da técnica de regist ro 
cursivo (ou cont ínuo) . Foram feitas 10 sessões de observação, somando um total 
de 10 horas. Os dados obt idos foram organizados em duas amplas categorias: 1)  
Cont role posit ivo do comportamento -  referiu-se a reforçamento posit ivo 
diferenciado em t rês intensidades:  fraca, moderada, forte. 2)  Cont role aversivo 
do comportamento -  referiu-se a ext inção, ameaça (dando possibilidade de 
reforço negat ivo) , punição posit iva e negat iva, diferenciadas em t rês 
intensidades:  fraca, moderada, forte. Os resultados most ram que em 110 
regist ros:  13 %  corresponderam ao cont role posit ivo, assim  expressos:  5 %  
cont role posit ivo leve, 5 %  cont role posit ivo moderado, 3 %  cont role posit ivo 
forte. Por out ro lado, 87 %  corresponderam ao cont role aversivo, diferenciado da 
seguinte forma:  13 %  cont role negat ivo leve, 40 %  cont role negat ivo moderado, 
34 %  cont role negat ivo forte. Diante desses dados, pode-se concluir que 87 %  
das respostas da professora às demandas dos alunos se referem a cont role 
aversivo, o manejo de classe observado reproduz o que já tem sido descrito por 
demais na literatura como um ambiente de ensino caracterizado por aversividade, 
isso sugere a necessidade de divulgação de formas de cont role posit ivo na 
educação e inserção do analista do comportamento nos ambientes educat ivos. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' ��� ������������� , ���!���!� :  18: 00: 00   ) ��� :  19: 30: 00 
�� 6 ���&�&�(��� �  EDV Educação 
 $872&21&(,72� '(� &5,$1d$6� (� $'2/(6&(17(6� '2� (16,12� )81'$0(17$/� '(�(6&2/$6�3Ò%/,&$6�(�3$57,&8/$5(6�'(�&85,7,%$�
 
Crist iane Bolsi (Pont ifícia Universidade Católica do Paraná) , I necê Gom es (Pont ifícia 
Universidade Católica do Paraná) , Sir lene Guim arães (Pont ifícia Universidade Católica do 
Paraná) , Valdem ir Lim a (Pont ifícia Universidade Católica do Paraná) , Eliza Shibata (Pont ifícia 
Universidade Católica do Paraná) , Cloves Am orim  
 5 ���/��(� ����

Autoconceito é conhecimento que o sujeito tem de si, que envolve bem 
estar individual e social. Esta pesquisa buscou avaliar o autoconceito de crianças 
e adolescentes de 10 a 14 anos, at ravés de uma análise comparat iva ent re quat ro 
escolas públicas e quat ro escolas part iculares do ensino fundamental de Curit iba, 
e com o propósito de invest igar e enriquecer o debate sobre o assunto, 
considerando como variáveis o gênero e idade. Quat rocentos e vinte e dois 
estudantes responderam a Escala de Autoconceito I nfanto- juvenil -  EAC- I J, Sisto 
& Mart inelli, 2004, cujos itens agrupavam-se em 20 questões Likert , avaliados por 
t rês possibilidades de respostas:  "sempre", "às vezes" e "nunca";  divididas em 
quat ro dimensões:  1)  Eu geral;  2)  Grupo social;  3)  Família e;  4)  Escola. Com 
base nas pontuações das respostas, foram efetuadas as análises ent re as escolas 
públicas e part iculares e, por gênero e idade. Os resultados gerais indicaram que:  
a)  Não houve diferenças nos escores ent re escolas públicas e part iculares;  b)  Os 
maiores escores foram verificados na dimensão autoconceito Social;  c)  Os escores 
mais baixos foram verificados no autoconceito Escolar;  d)  Os meninos obt iveram 
os escores mais altos em quase todas as dimensões, com exceção do 
autoconceito Social. A part ir  dos resultados obt idos, discute-se a possibilidade de 
possíveis inserções para a melhoria do autoconceito Escolar das crianças e 
adolescentes de escolas públicas e part iculares, pois estudos cient íficos apontam 
sua relevância por estar associado com out ros aspectos da personalidade e seus 
altos níveis vinculados ao êxito no enfrentamento de problemas e no rendimento 
escolar. 
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Carlos Cançado (UFMG) , Paulo Soares (UFMG) , Sérgio Cir ino (UFMG) , André Dias (UFMG)  
 5 ���/��(� ����

A Análise Experimental do Comportamento tem produzido, 
sistemat icamente, evidências inequívocas de que o comportamento atual de um 
organismo é afetado tanto pelas cont ingências presentes em seu ambiente 
imediato, quanto por uma part icular história de exposição a cont ingências no 
passado, como evidenciado por Ferster & Skinner, 1957;  Morse, 1966;  Zeiler, 
1977;  Catania, 1984, dent re out ros (Cir ino, 1999) . No entando, uma análise da 
literatura da área demonst ra pouco consenso a respeito de como descrever 
conceitualmente o fenômeno comportamental atualmente denominado história de 
reforçamento. Tal fato pode ser evidênciado pela alta profusão de termos 
vinculados à palavra "história" , para se referir  aos efeitos da exposição prévia a 
um determ inado conjunto de cont ingências -  seja em estudos que tenham por 
objet ivo a verificação desses efeitos, ou em estudos que enfocam out ros aspectos 
do desempenho de um organismo -  por exemplo, história comportamental, 
história de reforçamento, história experimental, história pré-experimental, 
história de condicionamento, história passada, história latente, história de 
esquema, história de desempenho, dent re out ros (Cir ino, 1999) .Foram analisados 
os termos vinculados à palavra história encont rados nos t ítulos, resumos e 
palavras-chave em 156 publicações selecionadas do banco de dados do página 
elet rônica do Journal of the Experimental Analysis of Behavior (JEAB) . Tal análise 
evidencia a ocorrência de diversos termos vinculados à palavra história, sem que 
haja necessariamente uma definição dos mesmos. Tendo em vista tais 
argumentos, o presente t rabalho propõe-se a apresentar alguns dos termos 
vinculados à palavra história em publicações do JEAB nos anos de 1958 à 2004.  
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Paulo Soares (UFMG) , Carlos Cançado (UFMG) , Sérgio Cir ino (UFMG) , André Dias (UFMG)  
 5 ���/��(� ����

A noção de que "o comportamento de um organismo é determ inado pelas 
experiências passadas, assim  como pela situação atual"  (Sidman, 1960)  é 
considerada um consenso, dadas as evidências produzidas, sistemat icamente, 
pela Análise Experimental do Comportamento. No entando, o que se observa na 
literatura da área é que existe pouca clareza em torno do que os autores definem 
como "experiências passadas", ou seja, não há propostas unanimes acerca do que 
seja história de reforçamento. Ao longo do desenvolvimento da disciplina, 
diversos autores propuseram noções ou definições que auxiliaram numa possível 
delim itação do estudo do efeito de cont ingências passadas sobre o desempenho 
atual de um organismo (Ferster & Skinner, 1957;  Sidman 1960;  Weiner, 1969;  
Branch, 1987;  Wanchisen, 1990;  Freeman & Lat tal, 1992;  Metzger, 1993) . As 
proposições de alguns desses autores não surgiram num contexto de estudos que 
visavam específicamente abordar o fenômeno comportamental hoje descrito como 
"história de reforçamento", embora tais propostas tenham levado a tentat ivas 
atuais de uma maior delim itação desse objeto de estudo. Dado o exposto, tem-se 
como objet ivo do presente t rabalho a presentação de algumas propostas 
existentes na literatura especializada em Análise do Comportamento acerca do 
efeito de exposição prévia à um determ inado conjunto de cont ingências de 
reforçamento. A part ir  de então, pretende-se analisar como o "conceito"  de 
história foi sendo const ruído ao longo dos anos, bem como discut ir  as possíveis 
implicações dessa evolução na const ituição de uma área de pesquisa. 
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André Mascarenhas (UESPI / FACIME) , Maria Do Carm o Veloso (Nova Fapi)  
 5 ���/��(� ����

A presente pesquisa t rata da "habilidade social das crianças problemas do 
colégio santa maria", tendo por objet ivo geral elaborar uma descrição do 
comportamento coercit ivo das crianças encaminhadas pelas professoras da Escola 
Santa Maria(Uruguai) . E específico:  descrever como o comportamentos 
aprendidos no ambiente fam iliar vão repercut ir  o rendimento escolar. Fazendo o 
seguinte quest ionamento:  "Como o cont role social exercido pelas pressões 
ambientais influenciam o aprendizado destes alunos?". O método da pesquisa foi 
a pesquisa descrit ivo exploratório, onde se teve o intuito de descrever as 
variáveis que estão regendo o comportamento estudado.O local onde foi coletado 
os dados é a residência dos sujeitos de pesquisa, localizadas na Vila Uruguai, Vila 
Mão Santa e Vila Joana D'arc em Teresina -  PI  . Para escolher os part icipantes da 
pesquisa se ut ilizou de uma amost ragem não probabilíst ica e intencional, onde se 
escolheu os indivíduos por indicação da diretoria da Escola Municipal Santa Maria. 
Apontaram nove alunos do colégio, com idades dent re 05 e 13 anos e de ambos 
os sexos. A coleta dos dados para realização da pesquisa, se usou um 
quest ionário est ruturado e objet ivo com 10 questões, contento 4 alternat ivas de 
respostas. Na análise de dados se fez uma comparação ent re a média percentual 
das respostas com a literatura revisada. Os dados coletados nos most ra que 
33,33%  dos pais agridem seu filho fisicamente, 33,33%  verbalmente e 33,33%  
passam um sermão na criança. I sto ocorre quando se faz algo julgado pelos pais 
como inadequado.Os dados expostos acima corroboram com a literatura que nos 
diz que os pais vão tentar adequar os seus filhos segundo normas, t ransm it idas 
culturalmente e que foram difundidas pela modelo médico higienizador conforme 
nos diz Costa (1989) . O comportamento acima descrito pode ser julgado como 
agressivo mesmo que não represente algo lesivo, pois a agressividade é host il. 
Então se o pai é agressivo a tendência é que o filho também seje recíproco, 
podendo ter este mesmo padrão modelado e generalizado. A reciprocidade destes 
comportamentos podem gerar o processo coercit ivo. Dishion & Pat terson & Reid 
(1992)  também constataram o uso ineficaz das medidas punit ivas em relações 
aos filhos, determ inam o processo coercit ivo. Concluo afirmando que a pesquisa 
at ingiu apenas em parte seus objet ivos, conseguindo demonst rar que os sujeitos 
tem dent ro de suas relações uma séria de percalços sócios-economicos que estão 
relacionando seus operantes generalizados da comunidade para o colégio. 
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Lucia Regina De Biagi Cava (Fam erp/ Funfarm e) , Randolfo Dos Santos Junior 
(Fam erp/ Funfarm e) , Maria Crist ina Miyazaki (Fam erp/ Funfarm e) , Carla Rodrigues Zanin 
(Fam erp/ Funfarm e)  
 5 ���/��(� ����  
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Mylena Pinto Lim a Ribeiro (Cent ro Universitário Vila Velha) , Fabiana Pinheiro Ram os (Cent ro 
Universitário Vila Velha)  
 5 ���/��(� ����

O Quest ionário Const rucional Goldiamond (QCG)  é um protocolo ut ilizado 
para a análise de cont ingências e para o t ratamento clínico de problemas de 
comportamento. O objet ivo desta pesquisa é avaliar a eficácia do uso deste 
protocolo para a análise funcional do comportamento de gestores e para o 
planejamento de um programa de intervenção organizacional. O diagnóst ico foi 
solicitado, na forma de consultoria, por uma empresa fam iliar da Grande 
Vitória/ ES. As principais queixas eram:  problemas de produt ividade da equipe de 
t rabalho, mot ivação e atualização profissional. Part iciparam deste diagnóst ico 13 
gerentes, sendo 7 homens e 6 mulheres. I nicialmente foram apresentados os 
objet ivos da consultoria e os procedimentos para realização da análise 
diagnóst ica. A coleta de dados contou com ent revistas individuais na própria 
empresa, com duração de 1 hora. O QCG foi ut ilizado, na íntegra, com a inclusão 
de termos adequados à realidade organizacional. Os resultados most raram que, 
as expectat ivas em relação ao programa de intervenção relacionavam-se com a 
redução dos problemas emocionais, melhoria no padrão de comunicação e da 
profissionalização. Vivenciar emoções posit ivas seria o principal resultado 
observável, seguido pela melhoria das habilidades sociais, competências 
profissionais, tomada de decisões e gestão de pessoas. O excesso de emoções 
negat ivas vivenciadas no cot idiano do t rabalho, seguido pelo est resse no t rabalho 
e pela preocupação com problemas financeiros da organização foram os principais 
problemas apontados. De modo geral, as pessoas t iveram dificuldades em 
descrever as cont ingências que mant inham os problemas comportamentais na 
organização. O grupo não acreditava em mudança decorrente de um programa de 
intervenção e relacionavam esta regra a uma história de insucessos. O padrão de 
resistência à mudança sugeriu que a mudança era desejável mas o grupo não 
sabia como produzi- la. A maioria das pessoas relatou que pensava ter habilidades 
pessoais, mas não se sent ia capaz de cont r ibuir para a resolução dos problemas. 
A análise funcional sugere que cont ingências coercit ivas no contexto 
organizacional evocavam as emoções negat ivas e os comportamentos 
inadequados e estava sendo mant ida por reforçamento negat ivo. Na ausência de 
liderança autocrát ica, quando a comunicação era eficaz e o processo de tomada 
de decisão era part icipat ivo os problemas eram mais amenos. Após a devolução 
dos resultados, foi proposto um programa de intervenção com ênfase no t reino 
em habilidades sociais, ensino de est ratégias de gestão de pessoas e de resolução 
dos problemas. Conclui-se que o QCG é eficaz para a análise funcional de 
problemas de comportamento organizacional e para a elaboração de programas 
de intervenção em contextos de t rabalho. 
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Zânia Maria Diório ( I nst ituto Bom  Aluno do Brasil) , Ana Paula Viezzer (UFPR /  I nst ituto Bom  
Aluno do Brasil) , Daniel Quadrado Sim iem a (UFPR /  I nst ituto Bom  Aluno do Brasil)  
 5 ���/��(� ����

A pesquisa foi realizada no I nst ituto Bom Aluno do Brasil, o qual atende 
j ovens a part ir  da 6ª série do ensino fundamental até a pós-graduação. A 
finalidade do programa é proporcionar acompanhamentos pedagógico, psicológico 
e também financeiro para seus alunos. I sto garante uma formação acadêmica e 
profissional de qualidade e o desenvolvimento de uma postura crít ica e solidária 
frente às desigualdades sociais. Os jovens apoiados pelo I nst ituto são 
selecionados por seu bom desempenho acadêmico, freqüência/ interesse pelo 
estudo e carência financeira. Dent ro deste contexto, o objet ivo cent ral desta 
pesquisa foi o de fazer um levantamento exploratório da escolaridade dos pais e 
avós dos alunos do I nst ituto. Para esta invest igação foi aplicado um quest ionário 
com questões fechadas, elaborado pelos próprios pesquisadores, no qual os 
alunos respondiam em relação aos seus pais e avós. Part iciparam 199 jovens, 
sendo 31 do ensino fundamental, 85 do ensino médio e 83 universitár ios. Na 
coleta de dados sobre a escolaridade dos pais, constatou-se que 49,6%  fizeram o 
ensino fundamental, 40,6%  ensino médio e 9,8%  fizeram o ensino superior. 
Quanto à escolaridade dos avós, constatou-se que 79,9%  fizeram o ensino 
fundamental, 7,7%  ensino médio, 1,1%  fizeram o ensino superior e 11,3%  foram 
considerados analfabetos. Pôde-se observar o aumento da escolarização at ravés 
das gerações. Ao se dist r ibuir os alunos do PBA por nível de ensino, constatou-se 
que os pais/ avós dos universitár ios apresentaram maior nível de escolaridade do 
que os de ensino fundamental. I sto porque o I nst ituto têm selecionado, 
progressivamente, alunos de famílias mais carentes. Considera-se importante 
invest igar o nível de escolaridade dos fam iliares dos alunos, uma vez que estas 
pessoas influenciam significat ivamente no processo de aprendizagem dos alunos. 
Além disso, quase não existem estudos sobre a compreensão do perfil de famílias 
de bons alunos carentes. Portanto, estes resultados t razem uma cont r ibuição 
tanto para a comunidade cient ífica, quanto para o I nst ituto, que poderá melhor 
compreender a realidade em que seus alunos vivem (os fatores de r isco)  e 
atendê- los com maior qualidade e precisão. 
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Rosana De Fát im a Possobon (Cepae-FOP-Unicam p) , Laura Mendes Tom ita (Cepae-FOP-
Unicam p) , Antonio Bento Alves De Moraes (Cepae-FOP-Unicam p) , Karina Cam illo Carrascoza 
(Cepae-FOP-Unicam p)  
 5 ���/��(� ����

Com objet ivo de prevenir o desenvolvimento de cárie em crianças, a equipe 
interdisciplinar (psicólogos/ dent istas/ fonoaudiólogas/ nut r icionistas)  do Cent ro de 
Pesquisa e Atendimento Odontológico para Pacientes Especiais 
(Cepae/ FOP/ UNI CAMP) , desenvolve um Programa de Prevenção Precoce de 
doenças orais. O Programa disponibiliza at ividades educacionais e pretende 
mot ivar mães/ crianças a adquir ir / manter hábitos de higiene oral e alimentação 
adequada. Mesmo considerando que a prevalência de cárie ent re os part icipantes 
do Cepae, em 2004, foi de 5%  e que tal índice é inferior ao referido pela 
literatura, a invest igação da influência de variáveis comportamentais sobre o 
desenvolvimento da cárie perm it ir ia a ident ificação precoce de mães/ crianças 
consideradas de alto r isco, propondo-se alterações na est rutura do serviço e 
disponibilizando-se est ratégias mais pontuais para o desenvolvimento de 
crenças/ comportamentos de saúde. Por meio de consulta aos prontuários clínicos 
do Cepae, foram selecionadas 90 crianças (3-4 anos) :  30 com lesão de cárie em 
estágio inicial ( "mancha branca") , 30 com cavidades de cárie e 30 com dentes 
hígidos. Psicólogo e dent ista observaram/ regist raram os comportamentos de 
crianças e mães durante escovação e exame clínico. Foi regist rada toda 
ocorrência de comportamentos que dificultavam/ impediam a realização dos 
procedimentos (cr iança:  chorar, movimentar corpo/ cabeça, não abrir a boca, 
gritar;  mãe:  ret irar cr iança da cadeira odontológica, solicitar interrupção da 
sessão, recusar-se a realizar escovação) . A freqüência relat iva dos 
comportamentos regist rados perm it iu a classificação dos níveis de colaboração 
em:  'alto' (em issão de comportamentos não-colaborat ivos em menos de 35%  do 
tempo observado) , 'médio' (35% -65%  do tempo)  e 'baixo' (superior a 65% ) . Os 
resultados most raram que, ent re as crianças com nível de colaboração 'alto', a 
prevalência de cárie foi menor, com diferença estat ist icamente significat iva ent re 
a freqüência destas crianças e aquelas classificadas com colaboração "média" e 
"baixa". Ent retanto, a maior diferença foi encont rada em relação ao nível de 
colaboração da mãe. Todas as crianças cujas mães foram classificadas com nível 
de colaboração "baixo" apresentaram cárie. Este dado sugere a importância do 
estabelecimento de um canal de comunicação mais eficiente com a mãe a fim  de 
aumentar a probabilidade da em issão de comportamentos colaborat ivos na 
situação de atendimento e durante a realização de prát icas prevent ivas 
dom iciliares. Aponta-se a necessidade da inserção, em serviços de atenção à 
saúde, de psicólogos t reinados em metodologia observacional, que auxiliem o 
dent ista na ident ificação de baixos níveis de colaboração com o 
t ratamento/ orientações do dent ista e, portanto, maior r isco à cárie. Com estas 
informações, poder-se- ia oferecer atenção diferenciada a família e, elevar os 
índices de prevenção aos t ranstornos bucais.   
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Laura Mendes Tom ita (Cepae-FOP-Unicam p) , Rosana De Fát im a Possobon (Cepae-FOP-
Unicam p) , Karina Cam illo Carrascoza (Cepae-FOP-Unicam p) , Antonio Bento Alves De Moraes 
(Cepae-FOP-Unicam p)  
 5 ���/��(� ����

O sucesso da amamentação está condicionado ao conhecimento das mães 
sobre a técnica e a importância do aleitamento, bem como às condições 
emocionais das mesmas. A ansiedade materna pode comprometer a prát ica do 
aleitamento, j á que a produção do leite é afetada pela elevação dos níveis séricos 
de adrenalina. O objet ivo deste estudo foi invest igar a relação ent re a ansiedade 
materna e a prát ica da amamentação durante o primeiro semest re de vida da 
criança. Foram avaliadas 120 mães part icipantes do Grupo de I ncent ivo ao 
Aleitamento Materno Exclusivo (GI AME)  desenvolvido pelo Cent ro de Pesquisa e 
Atendimento Odontológico para Pacientes Especiais (Cepae-FOP-UNI CAMP) . As 
mães foram ent revistadas por um membro da equipe que coletava informações 
sobre aleitamento, problemas de mama, sensação de falta de leite, ent re out ras. 
No segundo e sét imo encont ro, foi aplicado o Beck Anxiety I nventory (BAI ) , para 
avaliação da presença e gravidade dos sintomas de ansiedade. Foram definidas 
t rês categorias de variação de ansiedade ent re a primeira e a segunda aplicação 
do BAI :  'decrescente'/ 'constante'/ 'crescente'. Os resultados most raram que 
60,8%  das mães permaneceu na mesma categoria de ansiedade ('constante') , 
28,3%  t iveram seus sintomas de ansiedade reduzidos ('decrescente')  e apenas 
10,8%  demonst raram aumento dos sintomas de ansiedade ('crescente') . A 
variação 'crescente' prevaleceu ent re as mães que mant iveram aleitamento 
materno complementar e 'decrescente', ent re as mães com aleitamento materno 
exclusivo. A maioria das mães que interrompeu a amamentação natural teve seus 
sintomas de ansiedade reduzidos, sugerindo que, para elas, a prát ica da 
amamentação natural era uma fonte de ansiedade. I nvest igando fatores que 
podem estar relacionados à presença de sintomas de ansiedade durante a 
amamentação natural, foi observada relação direta ent re a variação de ansiedade 
e a presença de problemas de mama, sendo que estes prevaleceram ent re as 
mães que t iveram seus sintomas de ansiedade aumentados. A sensação de dor e 
a dificuldade durante a amamentação aumentam os níveis de ansiedade da mãe e 
comprometem o aleitamento. Também se verificou relação direta ent re 'sensação 
de falta de leite' e ansiedade. Porém, deve-se analisar a relação temporal ent re 
estas variáveis, pois os problemas de mama acarretam aumento dos sintomas de 
ansiedade, responsáveis pela redução da produção de leite. Este estudo aponta a 
necessidade de capacitação/ t reinamento de profissionais de psicologia para 
atuação em equipes interdisciplinares que incent ivem a amamentação natural, 
uma vez que a manutenção da prát ica do aleitamento requer ident ificação e 
manejo de situações potencialmente ansiogências que podem interferir  sobre a 
produção do leite. 

 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' ��� ������������� , ���!���!� :  18: 00: 00   ) ��� :  19: 30: 00 
�� 6 ���&�&�(��� �  EAB Análise Experim ental de Com portam ento 
 , ��«2¢��¤-������D /�~��������- /�� 7�����*�+�-�����D��B 7���/�-��¥*�(¢�¥���=�-�*���B 7��©/£���W������ 7�F�/�/�&§-¨�D�(����¢F�-�Y/�-/¤�� ��
 
Karina Cam illo Carrascoza (Cepae-FOP-Unicam p) , Antonio Bento Alves De Moraes (Cepae-FOP-
Unicam p) , Laura Mendes Tom ita (Cepae-FOP-Unicam p) , Rosana De Fát im a Possobon (Cepae-
FOP-Unicam p)  
 5 ���/��(� ����

Uma das principais causas do desmame precoce (antes dos seis meses)  é a 
"confusão de bicos", causada pelo uso de chupeta/ mamadeira. No Grupo de 
I ncent ivo ao Aleitamento Materno Exclusivo (GI AME)  desenvolvido pelo Cent ro de 
Pesquisa e Atendimento Odontológico para Pacientes Especiais (Cepae-FOP-
UNI CAMP) , as mães são orientadas por uma equipe interdisciplinar 
(psicólogo/ fonoaudiólogo/ dent ista/ nut r icionista)  ao longo de nove encont ros até o 
sexto mês de vida do bebê. A Equipe do GI AME oferece apoio 
emocional/ informat ivo/ inst rumental à mãe, fornecendo condições para a 
manutenção da amamentação, sem int rodução de bicos art ificiais. Ent retanto, 
algumas mães não aderem a tais orientações e os bebês desmamam 
precocemente. Este estudo invest igou a relação ent re a ansiedade de 120 mães 
part icipantes do GI AME e a presença de hábitos de sucção nos primeiros seis 
meses de vida. No segundo e no sét imo encont ro, foi aplicado o Beck Anxiety 
I nventory (BAI ) , a fim  de avaliar a gravidade dos sintomas de ansiedade 
(m ínima/ leve/ moderada/ severa) . A fim  de facilitar a análise, foram definidas t rês 
categorias de variação de ansiedade ent re a primeira e a segunda aplicação do 
BAI :  decrescente/ constante/ crescente. No últ imo encont ro, observou-se que 
23,3%  usavam chupeta e 35,8% , mamadeira. A maioria das crianças que usava 
chupeta (61,5% ) , iniciou a sucção no primeiro mês. Neste período, o 
aparecimento das cólicas, os problemas de mama e a sensação de falta de leite 
acarretam o aumento de ansiedade da mãe, potencialmente relacionados ao 
oferecimento da chupeta. Ofereceram chupeta ao bebê 38,5%  das mães que 
demonst raram aumento de ansiedade ('crescente') , 21,9%  das mães que 
permaneceram na mesma fase de ansiedade ('constante')  e 20,6%  das mães que 
t iveram a ansiedade reduzida ('decrescente') . Estes dados revelam a influência da 
ansiedade materna sobre o uso de chupeta, evidenciando a importância do 
monitoramento das condições emocionais da mãe de modo que a intervenção 
precoce evite a int rodução de chupeta. A mamadeira foi int roduzida 
predominantemente no primeiro (37,2% )  e no quinto mês (23,3% ) . Houve 
relação ent re o uso de mamadeira e retorno ao t rabalho. Ofereceram mamadeira 
aos bebês, 55,6%  das mães que t rabalhavam e 24%  das mães que permaneciam 
em casa. Os resultados perm item ao psicólogo, inserido em equipes 
interdisciplinares, ident ificar os períodos de maior r isco à int rodução de hábitos e, 
conseqüentemente, de desmame. O profissional pode planejar intervenções 
relacionadas às necessidades psicossociais das mães, inst rumentando-as a lidar 
com as situações ansiogênicas que tendem a ocorrer no início da vida do bebê e 
incent ivando-as a manter o aleitamento mesmo quando do retorno ao t rabalho. 
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Antonio Bento Alves De Moraes (Cepae-FOP-Unicam p) , Karina Cam illo Carrascoza (Cepae-FOP-
Unicam p) , Rosana De Fát im a Possobon (Cepae-FOP-Unicam p) , Laura Mendes Tom ita (Cepae-
FOP-Unicam p)  
 5 ���/��(� ����

O período gestacional parece ser aquele em que a mulher está mais 
recept iva à aquisição/ ut ilização de conhecimentos relacionados à sua saúde e à 
saúde/ desenvolvimento do bebê. Assim , ações educacionais dest inadas à 
gestante const ituem-se em importantes inst rumentos para a promoção de saúde, 
reduzindo gastos públicos com t ratamentos curat ivos. Ent retanto, a literatura 
aponta que gestantes apresentam baixos níveis de conhecimento sobre:  cuidados 
com a gravidez e pré-natal;  saúde do bebê;  amamentação. Alguns autores 
most ram que a maioria das crianças inicia o uso de chupeta/ mamadeira no 
primeiro bimest re de vida, fase de maior prevalência de desmame. Esta 
precocidade ressalta a importância da atuação dos programas de orientação à 
gestante que poderiam aumentar o grau de conscient ização acerca das 
conseqüências destes hábitos e, ainda, est imular a manutenção da amamentação 
exclusiva até seis meses. Este estudo avaliou a adesão às orientações sobre 
amamentação e hábitos de sucção, ent re 82 mulheres ( terceiro t r imest re 
gestacional) , antes e imediatamente após uma palest ra do Programa de 
Orientação à Gestante (POG) , oferecida pela equipe interdisciplinar 
(psicólogo/ fonoaudiólogo/ nut r icionista/ dent ista)  do Cent ro de Pesquisa e 
Atendimento Odontológico para Pacientes Especiais (Cepae-FOP-UNI CAMP) . Foi 
realizada ent revista est ruturada. A análise baseou-se no número de mães que 
aderiram às informações (mudaram de opinião e relataram a intenção de seguir 
as inst ruções) . Após a palest ra, houve aumento de 73%  na intenção de não 
oferecer mamadeira. Os principais mot ivos referidos pelas mães para usar a 
mamadeira, antes e após a palest ra, foram:  "para oferecer chá" e "retorno ao 
t rabalho". Em relação ao não uso da chupeta, houve adesão de 68% . O "choro" 
foi o mot ivo predominante para o oferecimento da chupeta. Quanto à maneira de 
alimentar o bebê nos momentos de ausência da mãe, houve um índice de adesão 
de 81%  à orientação de oferecer leite materno ordenhado em copos. Conclui-se 
que o POG foi eficiente na conscient ização da maioria das gestantes em relação 
ao aleitamento. Ent retanto, para aquelas mães que não aderiram às informações, 
aponta-se a necessidade da realização de um t rabalho diferenciado que atenda às 
expectat ivas individuais da mãe. Assim , sugere-se o incent ivo à realização de 
programas sistemat izados e de cunho prevent ivo voltados à gestante, 
enfat izando-se a inserção do psicólogo nestas equipes, a fim  de:  (a)  ident ificar as 
est ratégias de enfrentamento adotadas pelas gestantes/ mães para lidar com os 
diversos t ipos de dificuldades que conduzem à não-adesão;  e (b)  intervir sobre 
variáveis psicossociais de r isco, ainda no período gestacional, aumentando a 
adesão e prevenindo o desmame. 
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Adriana Flores (Universidade de Brasília) , Aderson Júnior (Universidade de Brasília) , Thaís 
Andreozzi (Universidade de Brasília)  
 5 ���/��(� ����

Embora as cefaléias primárias const ituam queixa freqüente em unidades de 
saúde, tendem a permanecer sub-diagnost icadas nas fases iniciais do problema, o 
que sugere a existência de uma cultura de desvalorização desta queixa, e/ ou, a 
caracterização de um atendimento insuficientemente especializado ou sustentado 
por abordagens diagnóst icas generalistas. Aponta-se a necessidade de uma maior 
compreensão sobre esse processo doloroso, em suas múlt iplas especificidades, 
antes de se decidir por determ inada abordagem de t ratamento. O presente 
estudo teve por objet ivos:  (a)  j ust ificar o uso da formulação comportamental 
como uma metodologia de invest igação potencialmente út il à apreensão da 
complexidade do t ranstorno, podendo cont r ibuir para o delineamento de planos 
de intervenção mais eficientes;  (b)  analisar o impacto de um procedimento 
diagnóst ico que se propõe a disponibilizar informações sobre as relações que o 
paciente estabelece com a dor. Part iciparam sete pacientes de unidades de 
atendimento neurológico do Dist r ito Federal com queixa de cefaléia crônica diária. 
A metodologia incluiu:  (a)  ent revista sem i-est ruturada e autobiográfica com cada 
paciente;  (b)  elaboração de formulações comportamentais individuais;  e (c)  
análise das regularidades ent re os casos formulados -  com const rução de 
categorias temát icas. Os resultados perm it iram ident ificar fatores 
comportamentais e contextuais presentes na et iologia e na manutenção do 
t ranstorno. Destacaram-se:  a modelação do comportamento de dor por fam iliares 
que apresentavam antecedentes em cefaléias;  tendência a negar o problema em 
suas fases iniciais;  busca de est ratégias de autocura sem orientação médica e 
m iscelâneas terapêut icas durante a evolução crônica do problema. Essas 
dificuldades se desdobravam em percepção de desorientação, ansiedades 
antecipatórias e padrões de esquiva de comprom issos com adoção definit iva do 
papel de doente. As implicações gerais do t ranstorno revelaram perdas 
domést icas, financeiras, profissionais e sociais, configurando os pacientes como 
carentes de ajuda especializada. O procedimento de Formulação Comportamental 
tornou possível dotar os part icipantes de habilidades verbais descrit ivas e mais 
sofist icadas do contexto ambiental no qual estavam inseridos, ampliando seu 
cont role sobre o t ranstorno. Também foi possível aprofundar o conhecimento 
teórico sobre as cefaléias primárias, além de possibilitar uma abordagem 
sistêm ica e idiográfica do fenômeno. As conclusões apontam para a necessidade 
de orientar os pacientes sobre est ratégias mais eficazes de enfrentamento, em 
subst ituição aos padrões comportamentais que tendiam a cont r ibuir para a 
manutenção da dor e seu agravamento ao longo do tempo. Além disto, dotar o 
paciente de informações funcionais sobre seu t ranstorno cont r ibuiu para a 
superação da desinformação e adequação de expectat ivas a novos t ratamentos, 
ajudando na adesão a planos de intervenção mais sistemát icos. 
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 3$/$95$6�&+$9(�  Cefaléias primárias, formulação comportamental, atenção integral 
a saúde. 
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Lucir ley Araújo (UFMG)  
 5 ���/��(� ����

Historicamente, a Análise do Comportamento aplicada à clínica lida com 
ampla variedade de casos encaminhados pelos mais diversos profissionais de 
saúde. Esses encaminhamentos, não raras às vezes, têm reflet ido distorções 
sobre possibilidades e lim ites de atuação do terapeuta analít ico-comportamental. 
Desta forma, o presente t rabalho se propõe a fazer uma análise das propostas de 
indicações e cont ra- indicações à psicoterapia analít ico-comportamental, 
destacando distorções, argumentações e discussões encont radas na literatura. 
Uma das possíveis explicações para tal fenômeno diz respeito a uma série de 
equívocos encont rados na própria literatura sobre noções gerais das 
psicoterapias, onde o t rabalho do psicoterapeuta desta abordagem é reduzido à 
aplicação de técnicas comportamentais. Out ra possível explicação diz respeito às 
informações encont radas em alguns manuais de psiquiat r ia sobre indicações e 
cont ra- indicações da psicoterapia de base behaviorista radical, levando-se em 
consideração as categorias diagnóst icas do DSM- I V-R ou da CI D-10. De acordo 
com tais manuais, a terapia comportamental seria mais indicada para t ratar de 
casos que envolvam necessidade clara de mudança em padrões comportamentais 
como o TOC, t ranstornos alimentares, t ranstornos de conduta, dent re out ros. 
Ent retanto, as informações encont radas na literatura analít ico-comportamental 
apontam o quanto esses manuais estão equivocados ao rest r ingir a abrangência e 
a atuação da terapia analít ico-comportamental. O primeiro equívoco diz respeito 
às prát icas do profissional desta abordagem. A literatura analít ico-
comportamental demonst ra claramente que se t rabalha na clínica muito mais a 
part ir  de uma análise funcional, considerando os níveis filogenét ico, ontogenét ico 
e cultural que com aplicação de técnicas comportamentais. Fazendo uma 
autocrít ica poderíamos dizer que esta concepção errônea se sustenta em parte 
pela má compreensão e mau uso que alguns profissionais fizeram das 
cont r ibuições do behaviorismo radical e da análise experimental nos anos 70 e 
80, visando t ranspor prát icas e resultados de laboratório para o contexto clínico 
sem qualquer contextualização. O segundo e principal equívoco refere-se ao quê 
o terapeuta analít ico-comportamental pode t ratar. Nesse sent ido, a literatura nos 
most ra claramente que é cada vez maior a diversidade dos t ratamentos bem 
sucedidos por esta abordagem, e que seus interesses são mais amplos que os 
apontados pelos manuais em questão, reforçando a argumentação de que há 
out ras variáveis envolvidas na prát ica da psicoterapia que são desconsideradas 
nestas discussões como a história de reforçamento do terapeuta e a própria 
relação terapêut ica. Não significa dizer, que não haja insucessos e sim  que não 
há, necessariamente, regras de indicação ou cont ra- indicação à terapia analít ico-
comportamental, podendo o mesmo indivíduo obter sucesso no t ratamento em 
out ras abordagens. 
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Lucas Carvalho (Universidade Presbiteriana Mackenzie) , Rosa Maria Furtado (Universidade 
Presbiteriana Mackenzie)  
 5 ���/��(� ����

É comum que seres humanos em algum momento da vida procurem 
parceiros para iniciarem uma relação amorosa. Alguns autores apontam para 
algumas dificuldades encont radas neste t ipo de relacionamento, deste modo, é 
crescente a necessidade de estudos acerca sobre relacionamentos de casais e 
suas implicações. O presente estudo teve por objet ivo analisar a paixão (processo 
de atenção e desatenção selet iva característ ico de relações amorosas)  
estabelecida ent re um jovem casal, e a part ir  desta análise, pretendeu-se 
estabelecer característ icas próprias deste esquema (paixão)  part indo de uma 
análise comparat iva ent re dois sujeitos que já estabeleceram um relacionamento 
amoroso. Realizou-se um estudo pautado nos pressupostos teóricos da Terapia 
Cognit ivo-Comportamental, onde característ icas próprias deste esquema foram 
levadas em conta para análise. Foi aplicado um quest ionário sem i-aberto que foi 
respondido por cada um deles separadamente. Para a análise dos resultados, 
foram elaborados oito quadros para melhor expor os processos de pensamento de 
cada um dos sujeitos. Os resultados obt idos revelaram característ icas do 
relacionamento durante o período da paixão. A análise dos dados evidenciou 
algumas crenças cent rais, intermediárias e pensamentos automát icos 
característ icos dos sujeitos, possibilitando o entendimento da dinâm ica do casal 
durante e após o relacionamento, e até mesmo a comparação ent re suas crenças. 
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Paula M. Guzovsky (Cent ro de Análise do Com portam ento) , Silvia Sztam fater Groberm an 
(FACIG e Cent ro de Análise do Com portam ento)  
 5 ���/��(� ����

O presente t rabalho visa expor uma forma de atendimento terapêut ico em 
grupo para portadores de fobia social.O atendimento em grupo é importantes 
para os portadores desta patologia pelo fato de poderem t rocar experiências e 
buscar soluções conjuntas, aspectos estes que no cot idiano destes indivíduos não 
estão presentes pelo fato de levarem uma vida lim itante devido à patologia. 
Ainda, o grupo tem por objet ivo dicut ir  as variáveis implicadas na vida dos 
portadores e buscar fontes de reforçamento alternat ivas que ampliem a sua 
relação com o ambiente. 
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Maria Aparecida Oliveira (Universidade Católica de Goiás) , Mariana Mart ins Mesquita 
(Universidade Católica de Goiás)  
 5 Á�Â/ÏÀ(¿ ����

O presente estudo teve o objet ivo de verificar a efet ividade de um pacote de 
procedimentos, derivados da terapia cognit iva e comportamental, no t ratamento 
de universitár ios que apresentavam ansiedade excessiva em situações que 
exigiam comportamento de exposição oral em sala de aula. At ravés da 
observação empírica nos atendimentos individuais aos universitár ios, realizados 
pelo Setor de Psicologia da Coordenação de Assuntos Estudant is da UCG, 
verificou-se que um número importante de alunos procuravam esse serviço na 
busca de uma alternat iva para amenizar o sofr imento decorrente da ansiedade 
excessiva experimentada em situações de exposição em público (apresentação de 
t rabalhos escolares e avaliações orais , t irar dúvidas durante as aulas etc...) . A 
ansiedade excessiva é causadora de grande desconforto físico e psicológico e tem 
como conseqüência comportamentos de fuga e esquiva que comprometem o 
desempenho acadêmico e social de jovens e adultos em nossa sociedade. 
Part iciparam do estudo 19 estudantes universitár ios, de vários cursos, sendo 04 
do gênero masculino e 15 do gênero fem inino, com idades ent re 18 e 49 anos. O 
t ratamento foi realizado em grupo, sendo um grupo com 06 componentes e out ro 
com 13 componentes. Foram realizados encont ros semanais de 02 horas de 
duração, num total de 12 encont ros. O nível de ansiedade de cada part icipante foi 
avaliado por duas medidas:  (a)  I DATE -  I nventário de Ansiedade A-Traço e 
I nventário de Ansiedade A-Estado (Spielberg, C. D.;  Gorsuch, R. L. &;  I lushene, 
R. E., 1979 e (c)  I HS -  I nventário de Habilidades Sociais (Del Pret te, A. P. & Del 
Pret te A., 2001) . A intervenção incluiu vários procedimentos:  preleção e leitura de 
textos didát icos, t reinamento em relaxamento e respiração diafragmát ica, 
reest ruturação cognit iva e t reinamento em habilidades sociais, com ênfase no 
t reino assert ivo e de habilidades para comunicação em público. Todos os 
procedimentos foram permeados com vivências de Dinâm ica de Grupo e ensaios 
comportamentais. Os procedimentos ajudaram a reduzir todos os escores nas 
medidas de ansiedade ut ilizadas. 
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Ana Let ícia Nunes (Universidade Federal do Pará) , Grauben Assis (Universidade Federal do 
Pará) , Mariana Miccione (Universidade Federal do Pará)  
 5 Á�Â/ÏÀ(¿ ����

O paradigma de equivalência de est ímulos tem se most rado út il na 
explicação de processos comportamentais complexos, como aqueles envolvidos 
em comportamentos conceituais numéricos. Vários estudos têm buscado a 
compreensão de como repertórios sob cont role da função de ordem são 
estabelecidos e mant idos. O objet ivo do presente t rabalho foi verificar se classes 
ordinais poderiam emergir após o ensino por emparelhamento arbit rário e de 
produção de seqüência. Part iciparam do estudo t rês alunos com at raso no 
desenvolvimento. Os est ímulos visuais foram formas abst ratas indicando 
numerosidade (A) , numerais cardinais (B)  e palavras escritas em let ras 
maiúsculas de numerais (C) . As sessões experimentais foram conduzidas em uma 
sala da APAE-BELÉM e um software cont rolou e regist rou os dados 
comportamentais. As relações AB/ AC foram ensinadas e testou-se a emergência 
de t rês classes de equivalência. Em seguida, houve um ensino por encadeamento 
de respostas com est ímulos de um dos conjuntos (A1&# 61664; A2&# 61664; A3)  
seguido de uma sonda de seqüenciação. Finalmente, foi avaliada a emergência de 
novas seqüências (B1&# 61664; B2&# 61664; B3 e C1&# 61664; C2&# 61664; C3) . 
Posteriormente, testes de subst itutabilidade foram aplicados para verificar a 
formação de classes ordinais (por exemplo:  A1&# 61664; B2&# 61664; C3) . Testes 
de generalização (por exemplo:  E1&# 61664; E2&# 61664; E3)  também foram 
apresentados para verificar se um responder envolvendo numerosidade ocorreria 
com novos est ímulos. Os resultados demonst raram que os part icipantes 
responderam a novas seqüências prontamente ou com emergência gradual. A 
análise de topografias de cont role de est ímulos envolvidas nesse t ipo de tarefa 
most rou-se út il para a compreensão da ordinalidade. Todos os part icipantes 
responderam a seqüências com novos est ímulos (generalização) . Portanto, o 
procedimento most rou-se também eficiente na t ransferência de funções ordinais 
em pessoas com at raso no desenvolvimento. 
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Maria Elizângela Sam paio (Universidade Federal do Pará) , Crist iane Élleres (Universidade 
Federal do Pará) , Grauben Assis (Universidade Federal do Pará) , Marcelo Bapt ista 
(Universidade Federal do Pará)  
 5 Á�Â/ÏÀ(¿ ����

Relações sintát icas emergem a part ir  de cont ingências de reforçamento, não 
dependendo de out ros processos comportamentais básicos. Uma análise de 
relações ordinais (sintát ica) , cujo responder estaria sob cont role de propriedades 
relacionais, primeiro, segundo, terceiro e assim  por diante, a part ir  do paradigma 
de equivalência const itui uma importante forma de compreender o 
comportamento verbal. O presente estudo buscou avaliar se após ordenar t rês 
sentenças diferentes, novas sentenças emergir iam sem qualquer t reino adicional, 
com base nas posições ocupadas pela palavra em cada sentença ensinada 
independentemente. Part iciparam do estudo seis cr ianças da primeira série do 
ensino fundamental, sem leitura fluente de frases. As sessões experimentais 
ocorreram numa sala do Laboratório de Análise do Comportamento na 
Universidade Federal do Pará. Um m icrocomputador forneceu suporte ao estudo. 
Foi ut ilizado um conjunto de est ímulos (palavras maiúsculas) . Após um pré- teste 
de reconhecimento das palavras, todos os part icipantes foram expostos ao t reino 
por encadeamento com t rês sentenças diferentes. Na primeira tentat iva, a 
palavra "O" por exemplo, era apresentada na "área de escolha". Um toque sobre 
a palavra produzia como conseqüência seu deslocamento para "área de 
const rução" na parte superior da tela, uma animação gráfica era apresentada 
acompanhada de um som "muito bem", " legal" . Em seguida, duas palavras eram 
apresentadas simultaneamente na tela e o part icipante deveria tocar primeiro em 
uma e depois na out ra. Caso as palavras fossem ordenadas corretamente, a 
mesma conseqüência era apresentada, e a mesma configuração de palavras era 
reapresentada em posições diferentes na "área de escolha". Caso a resposta fosse 
incorreta, a tela se embranquecia por 1s e uma nova configuração de palavras era 
apresentada. Após at ingir o cr itér io de acerto ( t rês vezes consecut ivas sem erro) , 
testes eram aplicados para verificar a ordinalidade na presença de todas as 
palavras simultaneamente, em ext inção. Finalmente, um teste de compreensão 
de leitura era aplicado. Neste teste solicitava-se ao part icipante que lesse as 
frases que emergiram no teste de conect ividade. Em seguida solicitava-se ao 
mesmo contar uma história que est ivesse no contexto das frases. Todos os 
part icipantes alcançaram o critér io de acerto. Nos testes de conect ividade e 
compreensão, com exceção de dois part icipantes, todos responderam 
prontamente. Estes resultados demonst raram a estabilidade de classes de 
est ímulos e a emergência de novas sentenças sem qualquer t reino adicional. 
Conclui-se que os est ímulos ut ilizados eram funcionalmente equivalentes e 
exerceram ainda funções ordinais pela posição que cada um ocupou nas 
sentenças. 
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Francisco Oliveira (Faculdade Pio Décim o)  
 5 Á�Â/ÏÀ(¿ ����

O presente estudo objet ivou caracterizar os sujeitos cadast rados em uma 
clínica-escola de psicologia. Para tanto foram analisadas 400 fichas cadast rais. Os 
dados foram contabilizados considerando os seguintes aspectos:  gênero, idade, 
naturalidade, nível de inst rução, ocupação profissional e estado civil. Os dados 
revelam que 42%  sujeitos são do gênero masculino e 58%  do fem inino;  a faixa 
etária o maior índice é de 38%  com sujeitos ent re 20 a 44 e o menor índice é de 
0,5%  com sujeitos com mais de 65 anos;  o estado civil de solteiros alcançou um 
índice de 72,25%  e 19,5%  de casados;  quanto ao aspecto da naturalidade há 
uma predominância do Estado de Sergipe com 79,75%  dos sujeitos cadast rados;  
o nível de inst rução, o maior percentual recai no ensino fundamental incompleto 
com 35,0% ;  a ocupação profissional 19.75%  se enquadram na categoria de 
Trabalhadores de reparação e manutenção.Os dados obt idos sugerem afirmar que 
o conhecimento da realidade de uma população oriunda de uma classe social 
desprivilegiada, com um repertório verbal muitas vezes lim itado, com um certo 
nível de privação cultural e também com escalas de valores diferenciado e com 
uma adversidade gerada por uma crise nas condições matérias em que vivem, 
pode auxiliar a formação terapêut ica, bem como proporcionar a aquisição de 
conhecimentos, experiências e capacitação para um exercício profissional 
sat isfatório. Conclui-se que tais dados sugerem um maior cuidado no t ipo de 
encaminhamento e no atendimento. Também proporciona informações para uma 
intervenção de cunho prevent ivo. Também perm ite analisar as implicações das 
questões culturais, econômica e social envolvidas na elaboração e implementação 
de intervenções quer a nível prevent ivo e remediat ivo assim  como os lim ites e 
desafios de tais intervenções. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Clinica-escola;  ajuda psicológico;  estagio e os papeis da clinica-
escola 
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Jeyse Mart ins (PUC-Cam pinas) , Ana Paula De Oliveira Silva (PUC-Cam pinas) , Ariane Vicinança 
(PUC-Cam pinas) , Diana Tosello Laloni (PUC-Cam pinas)  
 5 Á�Â/ÏÀ(¿ ����

Ansiedade é compreendida como comportamento emocional que ocorre em 
circunstâncias onde est ímulos condicionados adquir iram característ icas de pré-
aversivos (Skinner, 1989) . O est ímulo pré-aversivo é aquele que precede 
seguramente um est ímulo aversivo e, assim , pode ser um est ímulo aversivo 
condicionado (Catania,1999) . A Unidade de Terapia I ntensiva (UTI )  está 
associada com a idéia de sofr imento e morte (Angeram i e cols, 1995) , sendo, 
portando, considerados tanto a chegada quanto o corredor que leva à UTI  
est ímulos pré-aversivos. Observa-se que a falta de conhecimento e informação 
sobre os equipamentos encont rados no local favorecem o aumento de 
comportamentos emocionais, aqui denominados de ansiedade, em it idos pelos 
fam iliares de pacientes na UTI  quando comparecem à visita (Pregnolat to & 
Agost inho, 2003) . Desse modo, esse t rabalho buscou ident ificar possíveis formas 
de dim inuição das respostas condicionadas de ansiedade. Os fam iliares dos 
pacientes internados na UTI -Adulto de um Hospital Universitár io do interior 
paulista foi a população alvo desse t rabalho. A análise dos est ímulos aversivos 
condicionados foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica acerca do tema, 
bem como observações dos comportamentos e principais dúvidas desses 
fam iliares durante sua primeira visita à UTI . Os dados indicaram que os fam iliares 
desconhecem que o objet ivo da UTI  é preservar a vida do paciente grave e que o 
funcionamento da unidade é ininterrupto, isto é, o acompanhamento médico e de 
enfermagem é de 24 horas por dia. Também foi possível observar que os 
fam iliares evitam tocar ou conversar com o paciente est ranhando os 
equipamentos, além de confirmarem que aquela circunstância é aversiva. Diante 
dos dados e fundamentado nos princípios da técnica de exposição, que 
compreende o enfrentamento de est ímulos tem idos até que dim inuam as 
respostas de medo condicionadas anteriormente (Ast in & Resick, 2003) , um 
painel explicat ivo que propicie ao fam iliar uma exposição gradat iva aos est ímulos 
que encont rará na UTI  foi desenvolvido pelas autoras. Esse painel apresenta 
informações claras e objet ivas sobre as característ icas físicas e técnicas desse 
local bem como sobre os equipamentos que estarão próximos ao paciente, 
indicando suas respect ivas funções, além de imagens reais do interior. Assim , 
ut ilizando como est ímulo condicionado o painel explicat ivo com informações sobre 
a UTI  e seus equipamentos além da exposição dos fam iliares ao est ímulo 
condicionado e diante de cont ingências reforçadoras posit ivas espera-se dim inuir 
as respostas condicionadas de ansiedade. 
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Lucas Carvalho (Universidade Presbiteriana Mackenzie) , Fát im a Tom é (Universidade 
Presbiteriana Mackenzie)  
 5 Á�Â/ÏÀ(¿ ����

Os comportamentos coercit ivos ent re out ros comportamentos 
manipulatórios fazem parte da história da humanidade. Assim , a coerção é 
encont rada nos relacionamentos ent re seres humanos com maior ou menor 
intensidade. Apesar da dificuldade, é de grande relevância para a sociedade o 
estudo da coerção, pois reconhecer os indivíduos manipuladores pode ser de 
muita ut ilidade. A presente pesquisa teve como objet ivo analisar possíveis 
comportamentos manipuladores de sujeito universitár io frente algumas situações 
propostas. Para tanto, foram ut ilizados 21 sujeitos universitár ios, homens e 
mulheres, e a cada um deles foi aplicado um inst rumento (40 perguntas 
situacionais) , cr iado pelos Autores. As inst ruções envolveram engodo (autorizado 
pelo com itê de ét ica)  j á que se pretendia que os sujeitos realmente em it issem 
uma amost ra dos seus próprios comportamentos na situação proposta. As 
ent revistas foram realizadas individualmente, t ranscritas e analisadas segundo 
critér ios qualitat ivos, posteriormente verificou-se a ocorrência de resposta 
propondo-se uma freqüência às mesmas. Verificou-se que do total da amost ra 
aproximadamente 30%  da mesma foi categorizada como manipulador relacional e 
na população total os comportamentos manipulatórios mais freqüente foi o de 
pensar em si mesmo provavelmente por ser uma população basicamente 
adolescente e jovem adulta. 
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Renato Bortolot i (Universidade Federal do Pará) , Renata D Agost ino (Prefeitura Municipal de 
São Carlos)  
 5 Á�Â/ÏÀ(¿ ����

A adoção do conceito de metacont ingência pode orientar a cr iação de 
modelos explicat ivos para prát icas que são abraçadas por uma comunidade e 
também ajudar no planejamento de polít icas públicas que tenham chances 
maiores de alcançar seus objet ivos. Este t rabalho apresenta um modelo que 
pretende explicar as causas do sucesso de um programa de cont role da 
natalidade de cães e gatos no município de São Carlos (SP)  para que ele possa 
ser replicado, de forma efet iva, em out ros locais. Cont ingências de reforçamento 
diferentes est iveram em operação para cada um dos agentes envolvidos no 
programa. Ent idades de proteção animal estabeleceram os termos de um 
convênio ent re a prefeitura e clínicas veterinárias para que cirurgias de 
esterilização t ivessem seus preços reduzidos. Também buscaram recursos para a 
realização de cirurgias gratuitas em sua própria sede. Tinham como antecedente 
o excesso de animais nas ruas:  abandonados, doentes e vít imas de maus- t ratos. 
Além de dim inuir o número de animais nas ruas, suas ações t iveram out ras 
conseqüências:  crescimento das ent idades, maior prest ígio social e polít ico e 
maior capacidade para captar recursos. A prefeitura forneceu o material para que 
clínicas conveniadas realizassem cast rações a preços reduzidos. Tinha como 
antecedente a alta incidência de animais nas ruas causando acidentes de t rânsito, 
agredindo pessoas, favorecendo a proliferação de zoonoses e ectoparasitas. Além 
de dim inuir a incidência de animais nas ruas e os t ranstornos decorrentes dela, 
suas ações t iveram como conseqüência a esquiva de pressões das ent idades de 
proteção animal e de parte da população. Médicos veterinários realizaram 
cirurgias a preços reduzidos. Tinham como antecedentes o fornecimento gratuito 
do material necessário e a inviabilidade compet it iva dos preços prat icados 
anteriormente. Tiveram como conseqüências a realização de mais cirurgias, um 
número maior de potenciais consumidores de out ros serviços, publicidade e 
esquiva de reprovação social pela não-adesão ao programa. Proprietários que 
submeteram seus animais à cirurgia t inham como antecedentes:  preços 
reduzidos, t ranstornos decorrentes do cio e das crias indesejadas, campanhas 
publicitár ias e educat ivas, além de um número cada vez maior de conhecidos que 
mandavam esterilizar seus animais. Como conseqüências t iveram animais com 
comportamentos mais adequados à interação com o homem e a esquiva dos 
t ranstornos das crias indesejadas e do abandono de filhotes. Essas cont ingências 
interligadas t iveram como produto comum a esterilização de mais de quat ro m il 
animais desde que o programa começou há t rês anos o que, numa est imat iva 
modesta, impediu que nascessem e fossem abandonados pelo menos vinte m il 
filhotes. 
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Vanessa Rom era (Unesp -  Bauru) , Alessandra Turini Bolsoni Silva (Unesp -  Bauru)  
 5 Á�Â/ÏÀ(¿ ����

A literatura sinaliza que competência social previne problemas de 
comportamento e a forma como pais e mães interagem com seus filhos pode 
tanto promover comportamentos "desejados" quanto pode influenciar no 
surgimento e/ ou na manutenção de problemas de comportamento. Esta pesquisa, 
visa descrever e comparar competência social de crianças com e sem problemas 
de comportamento no que diz respeito a:  a)  situações em que ocorrem;  b)  a 
forma como pais e mães reagem frente a esses comportamentos;  c)  a freqüência 
de ocorrência. Para obter a amost ra, professoras de EMEI S responderam a um 
inst rumento (Escala Comportamental I nfant il B de Rut ter, ECI -Professores, 
Santos, 1999)  onde duas crianças, ent re cinco e seis anos, foram selecionadas 
como tendo problemas de comportamento (Grupo I PC)  e out ras duas que foram 
consideradas como tendo comportamentos socialmente "desejados" (Grupo 
I CSD) . Os dados foram coletados junto a quat ro pais e a quat ro mães, em suas 
residências, at ravés dos inst rumentos:  a)  Quest ionário de Comportamentos 
Socialmente "Desejados" Pais (QCSD-Pais, Bolsoni-Silva, 2003) , que avalia 
comportamentos socialmente "desejados" apresentados por cr ianças;  b)  
Ent revista Sobre Situações e Reações Parentais para Comportamentos de Pré-
Escolares (ESR-Pais) , t rata-se de um roteiro de ent revista est rutura a qual 
invest iga situações e reações parentais frentes aos comportamentos "desejados" 
dos filhos. Os dados foram categorizados e analisados qualitat ivamente de forma 
a comparar os grupos I PC (Mães e Pais)  e I CSD (Mães e Pais) . Os resultados são:  
a)  para as habilidades expressar desejos e preferências, expressar sent imentos 
de desagrado e negociar e convencer, o Grupo I CSD relatou incent ivar mais esses 
comportamentos quando comparado ao Grupo I PC;  b)  para as demais habilidades 
(cr it icar, expressar carinhos, usualmente estar de bom humor, expressar direitos 
e necessidades e expressar as próprias opiniões)  ambos os grupos ( I CSD e I PC)  
tanto ident ificaram as situações quanto reagiram de forma semelhante frente às 
habilidades sociais dos filhos;  c)  de forma geral, ambos os grupos relataram que 
os filhos apresentavam freqüentemente (várias vezes por semana)  as habilidades. 
Pode-se concluir, a part ir  da percepção dos pais e das mães, que ambos os 
grupos tanto ident ificaram as situações em que as habilidades sociais ocorr iam, 
como possivelmente reagiam de forma semelhante frente às mesmas. Contudo, o 
grupo I CSD acredita lidar de forma socialmente mais habilidosa diante de alguns 
comportamentos dos filhos que são importantes para a promoção de interações 
sociais sat isfatórias. Discute-se a importância da descrição dos comportamentos 
socialmente "desejados" como fatores de proteção para problemas de 
comportamento, bem como oferecer informações para futuras intervenções.  
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Mariza Da Silva Santos Finato (Universidade Estadual de Londrina) , Lívia Maria Ferreira Da 
Silva (Universidade Estadual de Londrina) , Andreza Garbelot i Passos (Universidade Estadual de 
Londrina) , Cam ila Carm o Menezes (Universidade Estadual de Londrina) , Juliana Meleiro Lopes 
(Universidade Estadual de Londrina) , Valquír ia Dos Santos Ochm an (Universidade Estadual de 
Londrina)  
 5 Á�Â/ÏÀ(¿ ����

A amost ra desse estudo faz parte de um projeto de pesquisa em 
andamento. Ut ilizou-se de ent revista para levantamento da história de vida, bem 
como um inst rumento denominado de mapa da escolta social e afet iva para 
obtenção e análise da rede de apoio dessas mulheres. O grupo é composto por 
quat ro mulheres casadas e uma solteira na faixa etária de 35 anos e mais cinco 
viúvas na faixa etária de 91 anos. Para fins explicat ivos vamos nos referir  as 
mulheres de 35 anos como sendo do grupo jovem e as de 91 anos como sendo do 
grupo idoso. Em relação à religião no grupo jovem duas delas são católicas, duas 
são evangélicas e uma não é religiosa, no grupo idoso quat ro são católicas e uma 
é evangélica. No relacionamento com os pais, duas jovens relataram ter uma mãe 
fr ia sem afeto e com pai ausente, t rês disseram ter pais carinhosos e afetuosos. O 
grupo idoso relata ter boas lembranças de seus pais já falecidos. Quanto à saúde 
apenas duas do grupo jovem não apresentam compromet imentos. A percepção 
social desse grupo não é est igmat izada;  ent re elas apenas duas apresentam auto-
est ima baixa. Duas do grupo jovem e uma do grupo idoso relataram terem se 
sent ido excluídas socialmente. Diante de problemas t rês do grupo jovem 
apresentaram coping secundário ( focado na emoção)  e uma coping primário 
( focado na ação) . No grupo idoso t rês apresentaram coping primário e uma 
secundário. No mapa da escolta social e afet iva observa-se que a família para o 
grupo jovem citou no primeiro círculo a mãe, os irmãos, os filhos e marido;  no 
segundo círculo foram citados pai, mãe, irmãos, filhos, marido e sogro;  o grupo 
idoso no primeiro círculo citou pai, mãe, filhos, irmãos e netos, no segundo círculo 
filhos, noras, comadre e cuidador;  na variável parentes as escolhas do grupo 
jovem foram:  cunhados, t ios, sobrinhos e primos;  as escolhas do grupo idoso 
foram:  irmãos, netos, primos e nora;  o grupo jovem assinalou na espir itualidade:  
Deus, religião, igreja e a fé, e para o grupo idoso Deus, fé, Jesus, anjos, igreja, 
padre e Nossa Senhora;  a lembrança dos entes falecidos para o grupo jovem 
foram:  pai, sobrinha, avô e t ios, e do grupo idoso foi:  filhos, irmã, marido, 
cunhada e sobrinha;  os vizinhos foram citados por apenas uma do grupo jovem e 
duas do grupo idoso;  os am igos apareceram em t rês escolhas feitas pelo grupo 
jovem, e em duas escolhas feitas pelo grupo idoso;  os contatos formais para 
conhecidos do grupo jovem foram:  terapeuta, ginecologista e porteiros, e do 
grupo idoso foram:  médicos. Conclui-se que as mulheres do grupo jovem 
demonst ram ter maior dificuldade de ação e enfrentamento diante de situações 
problemas do que as do grupo idoso. As mulheres do grupo idoso esperam 
apenas terem um final de vida sem doenças e sem dor, e passam o tempo 
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recordando do passado. Enquanto as do grupo jovem estão lutando para 
const ruírem sua história. 
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Ricardo Padovani (UFSCar) , Lúcia William s (UFSCar)  
 5 Á�Â/ÏÀ(¿ ����

A necessidade de se invest igar o fenômeno da violência domést ica ent re 
pacientes com histórico de internação psiquiát r ica fica nít ida quando se analisa o 
impacto desse t ipo violência na saúde mental e física do indivíduo vit im izado. O 
presente projeto procurou levantar e caracterizar o histórico de violência 
domést ica ent re pacientes psiquiát r icos em regime ambulatorial. Pretendeu-se 
mais especificamente, ident ificar a freqüência e o t ipo de violência (emocional, 
física e sexual)  em pacientes psiquiát r icos de ambos os sexos usuários do serviço 
de saúde mental. Part iciparam do estudo 23 pacientes psiquiát r icos, sendo 13 do 
sexo fem inino e 10 do masculino, em t ratamento ambulatorial, de um hospital 
psiquiát r ico de uma cidade do interior do estado de São Paulo. As ent revistas 
foram realizadas em uma sala dest inada ao atendimento da inst ituição e teve 
duração média de 50 m inutos. A coleta de dados envolveu a aplicação de um 
Roteiro de Ent revista I ndividual abordando os seguintes itens:  dados 
demográficos, diagnóst ico e histórico de internação, histórico de violência 
domést ica, descrição da infância e auto-avaliação. Vinte part icipantes (87% )  
indicaram histórico de violência física ou psicológica na infância e nenhum 
episódio de violência sexual nessa etapa da vida. Com relação à fase adulta, dos 
t reze part icipantes que declaram viver com parceiros/ parceiras no presente ou no 
passado, oito part icipantes do sexo fem inino relataram agressividade por parte do 
companheiro;  dois part icipantes do sexo masculino afirmaram que agrediram as 
esposas no passado. Apenas t rês part icipantes não foram vít imas/ agressores 
conjugais. Com relação à violência sexual, cinco part icipantes relataram ter 
experienciado relação sexual forçada por parte do parceiro e um part icipante 
relatou que abusou sexualmente da parceira. Tal estudo deixou evidente a 
importância de se invest igar o histórico de violência domést ica ent re pacientes 
psiquiát r icos e most rou a relevância dos profissionais da área da saúde mental no 
sent ido de se envolver em prát icas que invest iguem tal violência com vistas a 
promover o bem estar psicossocial de seus pacientes. 
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Vivian Redondo (ABPMC)  
 5 Á�Â/ÏÀ(¿ ����

O processo de luto é considerado uma resposta natural e esperada que se 
apresenta após uma perda importante -  que pode decorrer de morte, 
afastamento, perda de capacidades fisicas ou psicológicas, ou ainda, fatos que 
exigem mudança e reorganização interna e externa. A vivência de uma perda é 
uma condição passiva, j á o luto e um processo de reaprendizagem at iva sobre o 
mundo, sobre si mesmo e suas relações, incluindo as relações com a 
pessoa/ objeto da perda. O padrão de reação a perdas é estabelecido desde os 
primeiros vínculos, num processo de aprendizagem condicionada, que irá nos 
dizer da capacidade de resiliência de cada individuo de acordo com as 
experiências vividas e o processo de aprendizagem sofr ido.  A forma como a 
morte é encarada tem influência direta sobre a forma de enfrentamento. As 
at itudes e prát icas frente a morte, e também a forma de seu enfrentamento, 
mudaram significamente com o passar dos séculos. Hoje, a dor não é apenas pela 
perda do ente querido, mas principalmente por deixarmos de ser amados por ele, 
e pela necessidade de readaptação comportamental que uma perda impõe. Não é 
mais possível a em issão de certos comportamentos, visto que deixa-se de ter 
est ímulos que eram disponibilizados pela presença daquele que se foi. É então 
necessária a readaptação comportamental dos que ficaram. Padrões novos de 
comportamento terão que ser estabelecidos, em compensação àqueles que não 
mais podem ser em it idos. Esse modo de enfrentamento atual, que não concede 
espaço para a vivência do processo de luto, pode causar danos à saude. A linha 
de separação ent re as manifestações de um luto sadio e as do luto patológico é 
muito tênue. Portanto, a atenção às reações apresentadas, sua intensidade e 
duração serão importantes na dist inção ent re as duas manifestações e na 
determ inação da necessidade de acompanhamento psicológico e médico.A 
resiliência consite no conjunto de comportamentos que promovem um processo 
bem sucedido de adaptação e t ransformação, apesar das cont ingências aversivas 
presentes e das situações de ameaça e abalos, a part ir  do desenvolvimento de 
habilidades como competência social, autonomia, autocont role. Ela é 
desenvolvida no decorrer da vida, como uma habilidade, e de acordo com as 
experiências do indivíduo. Dadas as cont ingências as quais o individuo esta 
submet ido e seu padrão de comportamentos, cada indivíduo apresentará maior 
ou menor capacidade de resiliência. É necessária portanto, a compreensão da 
dinâm ica e não somente dos fatores et iológicos. 
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Mariana Sam elo (Universidade Metodista de São Paulo) , Angélica Capelari (Universidade 
Metodista de São Paulo)  
 5 Á�Â/ÏÀ(¿ ����

O presente experimento teve por objet ivo comparar a aprendizagem de uma 
nova resposta operante por pessoas com e sem sintomas de depressão, a part ir  
da exposição prévia à est ímulo aversivo. Como part icipantes havia sujeitos com 
sintomas de depressão, divididos em dois grupos (n= 6) , denominados I ngênuo 
( I -D)  e Cont ingente (C-D) , não havendo o grupo denominado Não-cont ingente 
(NC)  devido à desistência da part icipação da pesquisa. Os resultados obt idos 
destes sujeitos foram comparados aos sujeitos sem sintomas de depressão, estes 
que foram divididos em t rês grupos (n= 6) , denominados I ngênuo ( I ) , 
Cont ingente (C)  e Não-cont ingente (NC) . Na fase de t reino os sujeitos do grupo C 
e C-D poderiam desligar o est ímulo aversivo (som) . O grupo NC estando acoplado 
ao C, t inha o est ímulo aversivo interrompido nas mesmas latências. Os grupos I  e 
I -D, não passaram por esta fase. Na fase de teste, os sujeitos foram submet idos 
a sons que poderiam ser desligados quando teclada a seqüência numérica 
correta. Todos os grupos aprenderam a resposta correta de fuga, independente 
do t reino recebido, porém as latências e as falhas na em issão de respostas no 
grupo NC são maiores que nos demais grupos, most rando que a experiência 
prévia de incont rolabilidade pode dificultar a aprendizagem de uma nova 
resposta. Na comparação dos grupos com sintomas de depressão e dos grupos 
sem os sintomas, de modo geral, os grupos com sintomas de depressão 
apresentam maiores latências que os grupos sem os sintomas, podendo ser 
devido à patologia, embora não tenha havido diferença estat ist icamente 
significante ent re os grupos. 
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Giovana Escobal (Universidade Federal de São Carlos) , Eliane Araújo (Universidade Federal de 
São Carlos) , Celso Goyos (Universidade Federal de São Carlos)  
 5 Á�Â/ÏÀ(¿ ����

A análise e organização ambiental, bem como procedimentos que ut ilizam 
arranjos inst rucionais são característ icas fundamentais de um programa de ensino 
de tarefas de t rabalho para indivíduos com deficiência mental. Tal cont role tem 
possibilitado o desenvolvimento do conceito de autodeterm inação nestes 
indivíduos, que se relaciona com o aumento da capacidade do indivíduo realizar 
escolhas de forma independente. Os objet ivos desta pesquisa foram avaliar a 
preferência de adultos com deficiência mental por duas condições de t rabalho:  
uma com e out ra sem arranjo inst rucional, e de comparar o desempenho no 
t rabalho sob essas duas condições, quando at r ibuídas pelo experimentador ou 
quando escolhidas pelos próprios part icipantes. Part iciparam t rês indivíduos 
adultos com deficiência mental moderada e severa. I nicialmente, ensinou-se, uma 
tarefa de montagem de capas de blocos de anotações, at ravés de técnicas de 
modelação, modelagem, ajuda física e verbal e esvanecimento. Conseqüências 
diferenciais eram apresentadas para respostas corretas e incorretas. Ao final de 
um número variável de capas concluídas, o part icipante recebia uma ficha que era 
t rocada por item comest ível da escolha do part icipante. Após a estabilização do 
tempo de desempenho na tarefa e número de passos da tarefacompletos, foi 
int roduzido o t reino individualizado sem arranjo inst rucional e, logo após, de 
acordo com o mesmo critér io, o t reino foi conduzido com o arranjo inst rucional. 
Nessa fase o esquema de reforçamento foi alterado para razão fixa. Ao at ingir o 
valor estabelecido para o componente de razão fixa para cada part icipante o 
mesmo recebia uma ficha que, ao final da sessão, era t rocada por um reforço 
comest ível. Na fase que se seguiu, o arranjo inst rucional foi ret irado e o valor do 
componente de razão fixa foi individualmente ajustado. Nesta fase, foram 
ut ilizadas sistemat icamente fichas amarelas como conseqüências. Após at ingir 
75%  de acertos na tarefa, o arranjo inst rucional foi re- int roduzido e fichas 
vermelhas foram sistemat icamente ut ilizadas como conseqüências. Após as fichas 
amarelas e vermelhas terem sido associadas a, respect ivamente, condições sem e 
com arranjol inst rucional, o experimentador escolhia com qual condição o 
part icipante t rabalharia. Uma ficha amarela e uma vermelha eram colocadas 
sobre a mesa, juntamente com as condições correspondentes às duas formas de 
t rabalho. O experimentador apontava para uma ficha, indicando ao part icipante, 
qual formal, com ou sem o arranjo inst rucional, deveria ser escolhido. Seguiu-se 
a esta fase, out ra em que as condições experimentais foram idênt icas, com 
exceção de que o part icipante poderia escolher uma dent re as duas formas de 
t rabalho. Na presença das fichas e dos materiais sobre a mesa, os part icipantes 
eram inst ruídos a escolher uma das fichas e, conseqüentemente, a maneira de 
execução das tarefas correspondentes à cor da ficha escolhida. Os t rês 
part icipantes aprenderam a montagem das capas. O tempo para realização da 
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tarefa foi menor na condição com arranjo inst rucional. Dada a oportunidade de 
escolha, os part icipantes preferiram o t rabalho na condição com arranjo 
inst rucional. Os resultados revelaram a eficácia do arranjo inst rucional como 
arranjo ambiental. I nt roduziu-se uma fase final de avaliação, sob ext inção, das 
escolhas das condições de t rabalho, a fim  de verificar se o comportamento seria 
mant ido em condições mais próximas da realidade de t rabalho. Todos os 
part icipantes cont inuaram escolhendo o t rabalho com o arranjo inst rucional. 
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Francisco Oliveira (Faculdade Pio Décim o)  
 5 Á�Â/ÏÀ(¿ ����

Este art igo teve como objet ivo caracterizar a formação e atuação dos 
psicólogos que atuam em APAEs do estado de São Paulo. Foram enviados para os 
psicólogos, quest ionários com perguntas abertas e fechadas. Os resultados 
evidenciaram que 34.4%  dos sujeitos são comportamentalistas e 31.1%  
psicanalistas. Com relação à lacuna percebida na formação, foi indicado o número 
reduzido de horas de estágio para a psicologia escolar. No que diz respeito ao 
modelo de atuação, o mais indicado foi o modelo educacional;  Em relação à 
dificuldade para o "exercício profissional"  apontou-se "dificuldade de integração 
da família no processo de intervenção" (20.6% ) . Como área de conhecimento 
importante para a atuação foram indicados conhecimentos tanto de áreas clínica 
como escolare. Observou-se que os resultados encont rados estão em consonância 
com os dados veiculados na literatura específica, ou seja, que há uma lacuna na 
formação dos psicólogos que querem atuar na área educacional. Palavras-chave:  
Formação do psicólogo, psicologia escolar, ensino especial. 
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Daniele Silva (Universidade Católica de Goiás) , Luc Vandenberghe (Universidade Católica de 
Goiás)  
 5 Á�Â/ÏÀ(¿ ����

O presente t rabalho ilust ra, at ravés da discussão de um caso clínico, a 
cont r ibuição da Psicoterapia Analít ico-Funcional (FAP)  e da Terapia de Casal 
Comportamental I ntegrat iva (TCCI ) , para o atendimento de casal. Pretende-se 
argumentar que a int rodução e uso intensivo dos princípios da FAP podem 
enriquecer significat ivamente a prát ica da TCCI . O método ut ilizado foi pautado 
na pesquisa part icipante, invest igação colaborat iva e análise de dados qualitat iva 
e indut iva. A coleta de dados aconteceu durante as sessões. No decorrer dos 
atendimentos foi percebido que a relação ent re terapeuta e casal pode ser 
descrita, no m ínimo, como "especial"  , visto que se t rata de uma interação 
t ríplice, onde o terapeuta está diante de duas pessoas que se relacionam numa 
diversidade de contextos ao longo de sua vida, inclusive os vividos no 
relacionamento atual. Cada um, com sua história de aprendizagem, chega ao 
atendimento com suas próprias expectat ivas e objet ivos, inclusive em relação à 
terapia e ao terapeuta. Os fragmentos de sessão analisados most ram que a 
relação ent re terapeuta e cada membro do casal oferece oportunidades de 
aprendizagem ao vivo que quando bem aproveitadas podem aprofundar a terapia 
e que exigem do terapeuta uma grande flexibilidade no manejo dos 
Comportamentos Clinicamente Relevantes (CCRs) . Os comportamentos-problema 
de cada um, que acontecem no cot idiano do casal, podem surgir também na 
relação terapêut ica. Assim  se tornam observáveis durante as sessões problemas 
comportamentais relatados e não relatados. Esta ocorrência de CCRs possibilita 
ao terapeuta enfraquecer comportamentos inadequados e reforçar melhoras, ao 
vivo. Concomitantemente há o perigo de o terapeuta inadvert idamente reforçar 
padrões interpessoais problemát icos relacionados às dificuldades do casal. 
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Nair Alm eida (Universidade Tiradentes) , Ana Lucia Fonseca (Universidade Tiradentes) , Marcela 
Sobral (Universidade Tiradentes) , Priscila Raim undo (Universidade Tiradentes)  
 5 Á�Â/ÏÀ(¿ ����

Na atualidade, as questões que abarcam a sexualidade ainda suscitam 
muitas dificuldades na vida dos indivíduos, estar em at ividade sexual é, antes de 
tudo, uma necessidade, se não do indivíduo, pelo menos, do meio social. Aqueles 
que, de alguma forma, não atendem estes requisitos, são considerados 
"anormais". Esta recente dinâm ica sócio-cultural têm propiciado um aumento nas 
disfunções sexuais, principalmente no sexo fem inino. Dent re as disfunções 
sexuais mais comuns encont ram-se a inibição do desejo sexual, o vaginismo, a 
dispareunia e a anorgasm ia, sendo esta últ ima a disfunção sexual mais comum, 
caracterizada pela ausência de um nível mais elevado (clímax)  da etapa 
excitatória da at ividade sexual. Essa disfunção é conseqüência de causas 
orgânicas e/ ou psicológicas sendo estas as mais freqüentes. O t ratamento das 
disfunções sexuais tem por base as terapêut icas medicamentosas que deverão 
ser definidas com base no compromet imento orgânico diagnost icado e 
psicológicas devem prescrever possibilidades terapêut icas que mudem o 
comportamento sexual do sujeito. Dent ro do enfoque da psicoterapia Cognit ivo-
Comportamental a anorgasm ia é resultado de uma percepção distorcida da 
sexualidade, que interfere no comportamento sexual dos indivíduos. De acordo 
com a psicoterapia cognit ivo comportamental o t ratamento para a anorgasm ia 
consiste na importância em analisar e t rabalhar a ansiedade, a concent ração nos 
est ímulos sexuais, a freqüência e a qualidade das fantasias sexuais, promovendo 
reeducação e aumentando a freqüência dos orgasmos. Assim , foi feita uma 
análise do prontuário de uma paciente at ravés do relato da sua história de vida 
acompanhando as mudanças ocorr idas no comportamento sexual. Com base nos 
relatos foram elaborados as hipóteses diagnóst icas para a anorgasm ia. No 
decorrer das 25 sessões realizadas, vários aspectos foram t rabalhados, 
principalmente o histórico de infidelidade conjugal na família de origem, que 
resultou numa representação negat iva da figura masculina e conseqüentemente 
das relações heterossexuais infiéis onde as intervenções buscavam a mudança 
percept iva dos relacionamentos amorosos. No segundo momento, foi enfat izado 
os sent imentos da paciente em relação a ansiedade, angúst ia e insegurança 
diante do ato sexual, de modo a desm ist ificar as reações orgásm icas at ravés de 
exercícios precept ivos das sensações corporais por meio do toque. Pôde-se definir 
que as expectat ivas em torno das relações sexuais, conjugado com a ignorância 
em relação a sexualidade, influenciam no comportamento sexual produzindo 
disfunções que podem estar diretamente relacionado com a história de vida do 
sujeito. Dessa forma, reorganizar o foco percept ivo do sujeito deve estabelecer 
novos padrões comportamentais. 
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Verônica Bender Haydu (Universidade Estadual de Londrina) , Natalia Aggio (Universidade 
Estadual de Londrina) , Priscila Vicente (Universidade Estadual de Londrina) , Leila Om ote 
(Universidade Estadual de Londrina)  
 5 Á�Â/ÏÀ(¿ ����

A estabilidade de classes de est ímulos equivalentes está relacionada ao 
tamanho das mesmas? Para invest igar o efeito dessa variável sobre a 
manutenção de relações equivalentes, 15 alunos de 4ª série do Ensino 
Fundamental, com 9 a 11 anos de idade, foram dist r ibuídos em t rês grupos, 
tendo sido submet idos ao procedimento de formação de t rês classes equivalentes 
com diferentes números de est ímulos por classe. O Grupo 1 realizou tarefas de 
discrim inação condicional com t rês est ímulos por classe, o Grupo 2, com quat ro 
est ímulos e o Grupo 3, com cinco. Os est ímulos eram figuras geométricas não-
fam iliares. Sessões de 50 m in cada foram conduzidas em uma sala anexa à 
secretaria da escola. O procedimento consist iu de t rês etapas:  1)  pré- t reino;  2)  
ensino de discrim inação condicional, testes de linha de base e de simetr ia, e 
testes de equivalência;  3)  teste de manutenção. Na Etapa 1, foi ensinado o 
manuseio do mouse e como realizar as tarefas de discrim inação condicional. A 
Etapa 2 foi composta de:  a)  t reino cumulat ivo das relações BA e CA para o Grupo 
1;  BA, CA, DA, para o Grupo 2, e BA, CA, DA, EA, para o Grupo 3;  b)  testes de 
linha de base e de simetr ia;  c)  testes de equivalência;  d)  teste de equivalência 
m isto, envolvendo todas as relações t reinadas e as emergentes. A Etapa 3 foi 
realizada 6 semanas após a etapa anterior, tendo sido aplicado um teste igual ao 
teste de equivalência m isto. Somente os dados dos part icipantes que concluíram 
todos os testes de equivalência, foram considerados para a análise. Apenas um 
part icipante do Grupo 1 (classes com t rês est ímulos)  at ingiu o cr itér io de 90%  de 
respostas de acordo com as classes t reinadas no teste de manutenção, enquanto 
dois part icipantes dos Grupos 2 (quat ro est ímulos)  e dois part icipantes do Grupo 
3 (cinco est ímulos)  at ingiram esse critér io. Observou-se relação nos 
desempenhos no teste m isto e no de manutenção. Os part icipantes que 
apresentaram rompimento nas relações de linha de base, não mant ivera as 
relações de equivalência depois das seis semanas. O resultado most rou que o 
tamanho da classe foi uma variável relevante para a manutenção das mesmas, 
pois um maior número de part icipantes manteve as relações t reinadas quando 
estas t inham um maior número de est ímulos por classe, apesar deste efeito não 
ter sido muito acentuado. Variáveis relacionadas à história anterior dos 
part icipantes podem ter cont r ibuído para produzir este efeito, sugerindo que a 
necessidade de pesquisas adicionais. 
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Marcela Sobral (Universidade Tiradentes (UNIT) ) , Ana Lucia Fonseca (Universidade 
Tiradentes) , Nair Alm eida (Universidade Tiradentes) , Priscila Raim undo (Universidade 
Tiradentes) , Marcela Flores (Universidade Tiradentes)  
 5 â�ã/åá(à ����

A cefaléia, conhecida como uma dor de cabeça crônica, tem at ingido um 
número bastante significat ivo de pessoas no mundo todo. Este sintoma tem sido 
caracterizado como uma das muitas formas de manifestação dos t ranstornos 
somatoformes, que se caracteriza "pela ocorrência de numerosas queixas 
somát icas recorrentes e de longa duração que, aparentemente, não se devem a 
nenhuma causa física real" . (Holmes, 2001) . Ent retanto, muitas das queixas 
apresentadas pelos sujeitos são decorrentes da necessidade de obter atenção 
voltada para si, numa forma de ser vista como vít ima das circunstâncias 
ambientais e, conseqüentemente, não ter responsabilidade sobre a dinâm ica da 
própria vida. Este est ilo de comportamento tem sido definido como Transtorno 
Hist r iônico conhecido, no meio social, como histeria. Este t ranstorno se 
caracteriza por uma imaturidade, superficialidade emot iva, busca de atenção, 
superdependência, dramat ização e sedução por parte do sujeito. O t ratamento do 
Transtorno Hist r iônico é um dos mais complexos encont rados no grupo dos 
t ranstornos psíquicos, tendo em vista que o meio social apresenta diversos 
reforços secundários que são difíceis de neut ralizar e são responsáveis pela 
manutenção dos comportamentos desadaptados. Desta forma, a Teoria Cognit ivo-
Comportamental consiste em ident ificar os fatores que promovem o aparecimento 
dos sintomas, neste caso, a cefaléia, para, em seguida, t rabalhar a reest ruturação 
cognit iva do sujeito em relação a sua realidade. Para conhecer o t rato desse 
t ranstorno foi realizado um estudo de caso cuja queixa girava em torno de dores 
de cabeça (cefaléia)  sem a localização de algum compromet imento orgânico. 
Assim , acompanhou-se os atendimentos de uma paciente at ravés dos seus 
relatos sobre manifestações da cefaléia. No decorrer das vinte sessões, a paciente 
t rouxe o histórico da queixa sendo levada a ident ificar aspectos da vida cot idiana 
que se relacionassem a esta. Vários aspectos foram t rabalhados em relação às 
realizações e frust rações do indivíduo, seja de cunho fam iliar ou profissional, 
definindo os sent imentos ansiogênicos e as sensações de fragilidade. Pôde-se 
reorganizar o foco percept ivo at ravés de exercícios de sensibilização e tarefas de 
casa definindo a relação ent re fatos cot idianos superficiais responsáveis por 
produzir pensamentos disfuncionais. I sso perm ite que o indivíduo passe a ter uma 
relação mais prazerosa com a própria vida revendo seus valores. 
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Ana Paula Franco (Pont ifíia Universidade Católica do Paraná) , Ellen Balderram a (Pont ifíia 
Universidade Católica do Paraná) , Mariana Bat t ist i Archer (Pont ifíia Universidade Católica do 
Paraná) , Ulisses Natal (Pont ifíia Universidade Católica do Paraná)  
 5 â�ã/åá(à ����

O presente estudo refere-se ao estágio curr icular de Psicologia 
Organizacional, na modalidade de Consultoria em Psicologia Organizacional e do 
Trabalho da PUCPR, que desenvolve t rabalhos de consultoria á empresas. Os 
critér ios desenvolvidos neste estudo são provenientes de uma fábrica de bolsas 
em Curit iba e abordam a necessidade em se t rabalhar o comportamento de 
compromet imento e as relações interpessoais. A amost ra contou com 60 
funcionários de setores interdependentes da produção, com baixa/ média 
escolaridade e faixa etária variada. Nos dias atuais o mercado de t rabalho cada 
vez mais compet it ivo exige do funcionário não apenas a competência técnica, mas 
também competência interpessoal. Como qualquer atuação profissional envolve 
interações com out ras pessoas, sendo requeridas habilidades sociais em todas as 
etapas do processo produt ivo. As habilidades sociais profissionais são aquelas 
relacionadas ao ambiente de t rabalho e objet ivam cumprir as metas da empresa, 
bem-estar da equipe e respeito aos direitos de cada um.O t reinamento em 
habilidades sociais cont r ibui para um bem-estar psicológico, proporcionando uma 
melhoria geral na qualidade de vida e na competência interpessoal em t ipos 
específicos de situações sociais.Em um mundo de rápidas t ransformações, a 
vantagem compet it iva não reside em máquinas, mas em pessoas capazes de 
improvisar, inovar e invest ir  em si mesmas para o progresso de suas companhias, 
sendo que os funcionários compromet idos com a empresa tornam-se sua margem 
compet it iva. Existem diversos antecedentes do compromet imento dos 
funcionários com a organização. Um desses antecedentes é a coesão do grupo, 
que envolve bom relacionamento interpessoal.O t reinamento consist iu em seis 
módulos, com t reze encont ros abordando aspectos como integração, mot ivação, 
habilidades sociais, t rabalho em equipe, compromet imento e competências 
interpessoais. As at ividades consist iram em exibição de filmes, dramat izações, 
dinâm icas de grupo, cartazes, const rução de máquinas com sucata, gincanas, uso 
de inst rumentos musicais, relaxamento, ent re out ros.Como sendo um t rabalho 
em consultoria organizacional focado em t reinamento de curto prazo e não um 
t rabalho de desenvolvimento organizacional, os objet ivos visaram uma 
sensibilização e não uma efet iva mudança de comportamento.Os resultados 
foram adquir idos at ravés de avaliação de reação, abordando aspectos qualitat ivos 
da amost ra tais como a dim inuição do índice de ret rabalho, do desperdício de 
materiais e a melhora no relacionamento interpessoal. 
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Mariana Elisa Benassi Werke (Universidade Federal de São Carlos -  UFSCar) , Maria De Jesus 
Dut ra Dos Reis (Universidade Federal de São Carlos)  
 5 â�ã/åá(à ����

Os seres vivos reagem a eventos que ocorrem no seu ambiente natural, 
sendo esta característ ica considerada importante para o comportamento 
adaptat ivo. O presente estudo invest igou se o enriquecimento ambiental poderia 
most rar-se vantajoso na aquisição de diferentes repertórios comportamentais, 
at ravés de procedimentos classicamente ut ilizados em estudos de modelos 
animais. Foram ut ilizados 20 ratos Albino wistar divididos em dois grupos de 10 
sujeitos cada. No grupo experimental, foram mant idos em duplas, em ambiente 
fisicamente enriquecido com brinquedos, e submet idos a sessões de est imulação 
sensorial (manipulação manual) . No grupo cont role, os sujeitos foram mant idos, 
individualmente, em ambientes sem enriquecimento e sem est imulação sensorial. 
Foram ut ilizadas t rês baterias de testes, que visaram medir habilidades e 
repertórios comportamentais, além de respostas de ansiedade:  medidas motoras 
e de memória em campo aberto;  alterações em respostas de ansiedade no 
labir into em cruz elevado;  aquisição e manutenção de respostas operantes. Para 
a análise estat íst ica foi ut ilizado o Teste t  Student , com Correção de Bonferroni 
quando necessária. Os resultados evidenciaram que o enriquecimento físico e 
social pareceu int roduzir vantagens adaptat ivas nos organismos. A exploração do 
ambiente no teste de campo aberto most rou-se mais efet iva para os sujeitos 
submet idos ao enriquecimento ambiental;  medidas como freqüência de 
levantamentos (T =  0,003, p <  0,05) , autolimpeza (T =  0,02, p <  0,05) , 
deslocamento (T =  0,03, p <  0,05)  foram significat ivamente maiores ent re ratos 
do grupo enriquecido com relação aos não enriquecidos. Além disso, sujeitos do 
ambiente empobrecido apresentaram maior dificuldade na habituação e a 
manutenção de um maior índice de bolo fecal nos t rês dias de exposição 
( resposta de ansiedade) . No labir into em cruz elevado;  os sujeitos na condição 
enriquecida most raram respostas de ansiedade mais comuns àquelas encont radas 
na literatura. Ratos não enriquecidos t iveram freqüência de ent rada nos braços 
abertos significat ivamente maior em relação aos ratos enriquecidos (T =  0,005, p 
<  0,05) , indicando respostas de ansiedade não adaptat ivas nesse grupo. Os 
resultados indicaram uma forte tendência de que a exploração poderia ser um 
elemento adaptat ivo importante em situações de mudanças ambientais, 
reforçando a idéia de que o enriquecimento ambiental e a est imulação sensorial 
proporcionam uma melhor exploração do ambiente, o que pode t razer vantagens 
adaptat ivas futuras para o animal, devendo ser considerado, inclusive, com maior 
cuidado e planejamento, nas prát icas educat ivas humanas. 
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Crist iane Sanzovo (Universidade Estadual de Londrina) , Myrna Coelho (Universidade Estadual 
de Londrina)  
 5 â�ã/åá(à ����

Stress tem sido tema de diversas pesquisas, pois está relacionado a sérios 
problemas de saúde, físicos e emocionais. Considera-se st ress quando, diante de 
uma situação que exija adaptação, o indivíduo não obtém sucesso em adaptar-se 
porque seu repertório comportamental revela-se insuficiente, ocorrendo a quebra 
do equilíbr io do organismo. As respostas de adaptação se dão em fases:  alerta, 
resistência, quase-exaustão e exaustão (modelo quadrifásico) . Lazarus (1984)  
t raz o conceito de est ratégias de coping, entendidas pelo Behaviorismo Radical 
como um conjunto de respostas comportamentais que o indivíduo em ite, diante 
de uma situação de st ress, para modificar o ambiente e tentar adaptar-se ao 
evento est ressor, reduzindo seu caráter aversivo. Qualquer evento que demande 
adaptação por parte do indivíduo é considerado um est ressor, devendo ser 
analisado de acordo com a história e as cont ingências presentes na vida da cada 
indivíduo. O st ress ocupacional const itui-se como um estado emocional 
desagradável resultante da discordância ent re as exigências do t rabalho e os 
recursos comportamentais necessários para cumpri- lo. Assim , estando submet ido 
a cont ingências est ressoras, o psicólogo clínico pode ter a qualidade do seu 
t rabalho terapêut ico compromet ida, podendo acarretar conseqüências também 
para os clientes em t ratamento. Este estudo teve como objet ivos:  avaliar níveis 
de st ress, levantar possíveis fontes est ressoras no contexto de t rabalho dos 
psicólogos clínicos, levantar est ratégias de coping ut ilizadas para lidar com o 
problema e realizar discussões acerca das relações ent re o st ress e o exercício da 
psicologia clínica. Fizeram parte do estudo 15 psicólogos clínicos de Londrina-PR. 
Aplicou-se o I nventário de Sintomas de St ress de Lipp, realizaram-se ent revistas 
sem i-est ruturadas e, a part ir  dessas respostas, elaborou-se um quest ionário 
fechado. Os resultados obt idos indicaram que a maioria dos psicólogos clínicos 
part icipantes (12 sujeitos)  não apresentou st ress, mas afirmaram a necessidade 
de est ratégias de coping. O agente est ressor mais assinalado foi preocupação 
com clientes específicos (11 sujeitos) , como aqueles com risco de suicídio e os 
casos muito complicados;  as est ratégias mais marcadas foram t irar fér ias (14 
sujeitos)  e fazer exercícios físicos (12 sujeitos) . Concluiu-se que a importância do 
uso de est ratégias de coping demonst rada pelos part icipantes pode estar 
relacionada ao fato de que muitos agentes est ressores foram percebidos no 
exercício da profissão, mas não têm desencadeado o processo de st ress neste 
grupo. Out ra hipótese seria que o conhecimento e as habilidades adquir idas pelos 
psicólogos clínicos também poderiam estar colaborando para que apresentem 
mais sucesso no enfrentamento dos agentes est ressores presentes em sua vida 
profissional. 
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Crist iane Pereira (Faculdade de Psicologia (UFU) ) , Josiane Carvalho (Faculdade de Psicologia 
(UFU) )  
 5 â�ã/åá(à ����

O st ress refere-se a qualquer mudança física ou psicológica que rompe o 
equilíbr io do corpo. Ocorre quando o meio ameaça o bem-estar biopsicossocial e a 
pessoa desenvolve um esforço para lidar com a situação. Quando essa reação é 
muito intensa ou prolongada, emerge uma demanda física e mental exagerada 
que aumenta a vulnerabilidade às doenças e interfere na qualidade de vida. A 
Unibiót ica é uma ginást ica, cujos procedimentos ut ilizados visam a manutenção 
da saúde física e mental . Trata-se de técnicas naturais que buscam o 
aprimoramento físico, emocional, social e moral do ser humano. Este estudo teve 
o objet ivo de invest igar a relação tempo de prát ica da Unibiót ica / grau de st ress e 
analisar o repertório comportamental ut ilizado para o manejo do st ress. A 
amost ra analisada foi de 97 sujeitos part icipantes de 10 grupos de Unibiót ica na 
cidade de Uberlândia -  MG. O inst rumento empregado foi o I nventário de 
Sintomas de St ress para Adultos de LI PP -  I SSL (2000)  que avalia e diagnost ica 
as fases do st ress:  alerta, resistência e exaustão, bem como analisa qual 
predominância de sintomas, se físicos e/ ou psicológicos. Acrescentou-se ao 
inst rumento a questão:  Tempo em que estou na Unibiót ica? Com esta 
invest igação constatou-se que 87,63%  dos part icipantes da Unibiót ica pertencem 
ao sexo fem inino (n= 85)  e 12,37%  do sexo masculino (n= 12) , 33%  estão ent re 
55 a 64 anos (n= 32) . De acordo com a amost ragem 53,61%  freqüentam o grupo 
de Unibiót ica no período de 1 dia a 1 ano (n=  52) . O diagnóst ico obt ido at ravés 
do I SSL demonst rou que 59,8%  não apresentaram st ress (n= 58)  e 40,2%  
apresentam sintomas de st ress (n= 39) . Quanto à sintomatologia, preponderou-se 
sintomas psicológicos com 74,36%  (n= 29) . Em relação às fases, observou-se alta 
freqüência de sujeitos na fase resistência 71,8%  (n= 28) . As fases de exaustão 
25,64%  (n=  10)  e alerta 2,56%  (n= 1) . Os resultados perm it iram portanto, 
verificar que quanto maior o tempo de prát ica da Unibiót ica menor o número de 
pessoas portadoras de st ress. No período de 4 a 5 anos temos uma menor 
amost ragem (n= 14) , porém a taxa de indivíduos livre do st ress foi 
consideravelmente maior 71,43%  (n= 10) . Com isso, levantou-se a questão:  Por 
que os sujeitos que prat icam Unibiót ica há mais tempo, possuem menor índice de 
st ress? Por estarem a mais tempo expostos a modelos de repertórios 
comportamentais e cognit ivos, para lidar com est ressores, valem-se das 
est ratégias:  j ejum mat inal;  ingestão de alimentos naturais e de água pura;  
exercícios físicos;  meditação;  dorm ir com t ravesseiro de madeira;  incent ivo à 
cooperação. I nfere-se que tais repertórios favorecem a t ransformação nas 
crenças dos componentes uma vez que estes ao longo da prát ica modificam seus 
est ilos de vida. 
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Tathiana Fernandes Biscuola Figueiredo (cent ro universitário padre anchieta) , Luciana Roberta 
Donola Cardoso (Universidade de São Paulo)  
 5 â�ã/åá(à ����

Este t rabalho teve como objet ivo descrever, por meio de uma avaliação 
funcional do filme Monster:  desejo assassino, as cont ingências em que se 
estabelecem as possibilidades dos comportamentos homossexuais serem 
aprendidos. Para a descrição da avaliação funcional foram selecionadas as 
situações relacionadas aos aspectos da sexualidade ent re as personagens, Lee -  
personagem analisada e Sibel -  namorada de Lee. Os comportamentos 
selecionados para descrever a possibilidade da homossexualidade de Lee ser 
aprendida são:  auto- regra estabelecida sobre, se houvesse uma mudança em sua 
vida teria que acontecer naquele momento;  estado de privação de afeto que se 
encont rava;  primeiras aproximações de Sibel desencadearam comportamento 
verbal agressivo de sua não homossexualidade;  prost ituir-se apenas com homens 
e não ter t ido relacionamento homossexual prévio a Sibel;  verbalizações sobre 
sent ir-se bonita após alguns contatos com Sibel;  elogios e valorização de Sibel a 
sua profissão, enquanto que Lee relatava ser um most ro em relação à beleza e 
ser excluída socialmente por causa da profissão. Analisando estes 
comportamentos podemos dizer que Sibel tornou-se um est ímulo condicional j á 
que Lee obt ia reforços posit ivo afet ivo sexual, pois estava em um estado de 
privação (operação estabelecedora)  de afeto, elogios e valorização pessoal e 
profissional. Portanto, relacionar-se com alguém que apresentava este padrão de 
comportamento sinalizou o reforço para Lee, o que fez aumentar a resposta de 
encont ros amorosos e posteriormente um relacionamento efet ivo. A em issão dos 
reforços de Sibel para Lee foram cont ingente a auto- regra estabelecida 
anteriormente ao primeiro encont ro com Sibel. Houve também uma modelagem, 
ou seja, aproximações sucessivas em relação ao aumento dos comportamentos 
auto reforçadores sobre elogios e se sent ir  bonita, pois este comportamento 
aumentou em freqüência, inicialmente com elogios de Sibel para Lee, e 
posteriormente tornando-se um auto reforço para quando elas iam se encont rar. 
Esta análise pode ser comparada com os resultados de Sampaio (2002)  que t raz 
que por privação de afeto as garotas que se prost ituem t rocam relacionamento 
com homens por mulheres. Conclui-se, portanto que, a homossexualidade pode 
ser aprendida quando as cont ingências de reforçamento forem propícias a isso, 
pois houve nos comportamentos relacionados à homossexualidade um aumento 
de freqüência modelado por aproximações sucessivas, ocorreu um período de 
privação anterior a modelação, condizendo com o procedimento de aprendizagem 
descrito na literatura. Contudo estes resultados condizem com a literatura quando 
citado por Skinner (1980)  que o comportamento seja inato ou aprendido é 
selecionado pelas suas conseqüências. 
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Juliano Kanam ota (Universidade de Brasília) , Márcia Gon (Universidade de Londrina)  
 5 â�ã/åá(à ����

O conceito de operações estabelecedoras foi desenvolvido a part ir  da 
dist inção funcional ent re variáveis discrim inat ivas e variáveis mot ivacionais. As 
primeiras estão relacionadas com a acessibilidade diferencial a um reforçador 
efet ivo e as segundas estão relacionadas com uma efet ividade diferencial de 
determ inadas conseqüências atuarem como reforçadores. Desta forma, uma 
operação estabelecedora é definida como um evento ambiental, operação ou 
condição de est ímulos que altera, momentaneamente, a efet ividade de out ros 
eventos atuarem como reforçadores, além de alterar a freqüência daqueles 
comportamentos que produziram tais reforçadores no passado. Desde a sua 
proposta, o conceito de operações estabelecedoras tem sido ut ilizado como a 
leitura comportamental do fenômeno da mot ivação. At ravés de pesquisa 
bibliográfica feita no site de busca virtual PsycI nfo, o presente estudo teve como 
objet ivo caracterizar a produção de t rabalhos da Análise do Comportamento que 
ut ilizaram o conceito de operações estabelecedoras, produzido informações que 
perm itam avaliar sua abrangência e influência. Serão apresentadas duas 
categorias de análise:  os periódicos nos quais tais t rabalhos foram publicados e a 
natureza dos mesmos, definidos como pesquisa básica, pesquisa aplicada e 
t rabalhos teóricos conceituais. Os resultados revelam que t rabalhos que 
ut ilizaram o conceito de operações estabelecedoras foram ident ificados em 19 
periódicos indexados no PsycI nfo, em sua maioria de caráter aplicado, com 
destaque para o Journal of Applied Behavior Analysis, que concent ra 27,4%  do 
total de publicações. Com relação à natureza dos t rabalhos, 60,27%  foram 
classificados como pesquisas aplicadas, 39,73%  como estudos teóricos 
conceituais e nenhum estudo atendeu aos critér ios de classificação de uma 
pesquisa básica. Nota-se, portanto, que as operações estabelecedoras têm sido 
amplamente ut ilizadas pelos analistas do comportamento. O predomínio de 
estudos aplicados demonst ra sua efet ividade como ferramenta conceitual na 
descrição, análise e modificação do comportamento. No entanto, a falta de 
estudos experimentais gera dúvidas quanto à precisão de sua definição e à 
pert inência de seu uso no desenvolvimento de tecnologias comportamentais. 
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Ana Lúcia Cortegoso (UFSCar -  Universidade Federal de São Carlos) , Danila Secolim  Coser 
(UFSCar -  Universidade Federal de São Carlos)  
 5 â�ã/åá(à ����

Que fatores podem ser part icularmente relevantes para viabilizar econômica 
e polit icamente empreendimentos solidários, em part icular por meio de processos 
de incubação destes empreendimentos por inst ituições universitár ias? O t rabalho 
art iculado de intervenção, produção de conhecimento e ensino desenvolvido por 
algumas destas agências junto a segmentos da população excluídos não apenas 
do mercado de t rabalho, mas de condições m inimamente dignas de 
sobrevivência, tem perm it ido colocar em evidência um conjunto de variáveis que 
merecem atenção nestes processos, e que const ituem um referencial significat ivo 
para a sistemat ização destas experiências. A part ir  de um conjunto de 16 classes 
de variáveis e 69 variáveis já ident ificadas como potencialmente influentes no 
processo de incubação de cooperat ivas populares, foi realizado um estudo de caso 
de uma cooperat iva de limpeza incubada por uma incubadora universitár ia, no 
qual a história do empreendimento foi recuperada em relação aos valores 
observados das diferentes variáveis consideradas, a part ir  de exame de 
documentos e depoimentos de part icipantes do processo de incubação. A 
recuperação desta história evidenciou, ainda, out ras variáveis que se most raram 
relevantes no processo de proposição, implantação e implementação do 
empreendimento em sua condição autogest ionária, que foram incorporadas ao 
conjunto inicial. Como parte do procedimento de coleta de dados foram criadas 
perguntas referentes a como cada variável esteve presente no processo da 
cooperat iva em questão (que valores destas variáveis foram percebidos como 
existentes) , e listadas fontes a part ir  das quais seria possível encont rar respostas 
Como recursos para coleta e organização dos dados, foram const ruídos:  1)  um 
recurso para indicação de acontecimentos ( fatos)  relevantes da cooperat iva desde 
seu início ( linha do tempo) , 2)  uma tabela para verificação e cont role das 
informações a obter, a part ir  das variáveis ident ificadas, e 3)  uma tabela para 
organização dos dados obt idos. Os resultados indicam que o método de busca e 
organização dos dados apresenta potencial significat ivo para a const rução de um 
histórico do empreendimento, facilitando estudos mais complexos e interligados 
dos fatos que se apresentam como relevantes para a incubação do 
empreendimento e para o sucesso ou fracasso destes empreendimentos 
populares. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Cooperat ivismo, processo de incubação, variáveis na incubação de 
cooperat ivas 
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Ana Lúcia Cortegoso (UFSCar -  Universidade Federal de São Carlos) , Danila Secolim  Coser 
(UFSCar -  Universidade Federal de São Carlos)  
 5 â�ã/åá(à ����

É cada vez maior o número de t rabalhadores que se unem a fim  de 
enfrentar a cr ise capitalista, e muitas experiências brasileiras atestam que a 
cooperat iva popular apresenta surpreendente capacidade de perdurar, mesmo 
quando comparada com pequenos negócios. Este t rabalho teve como objet ivo 
ident ificar semelhanças, diferenças e singularidades dos processos de 
recrutamento e seleção em empreendimentos capitalistas e em empreendimentos 
solidários, a part ir  do estudo de um caso de uma cooperat iva popular de limpeza. 
I nciando suas at ividades com 31 cooperados, após seis anos de funcionamento e 
quat ro grandes cont ratos conseguidos por meio de part icipação em editais 
públicos, a cooperat iva alcançou 180, com mais de 130 deles ocupando postos de 
t rabalho, tendo se deparado, nestas oportunidades, com a necessidade de 
recrutar e selecionar novos membros. Ao recrutarem e selecionarem aqueles que 
possuir iam mais habilidades ou experiências com relação à at ividade, tal como se 
faz usualmente na empresa capitalista, a cooperat iva estaria reaplicando o 
modelo t radicional de exclusão, no qual aqueles que possuem melhores 
capacidades sempre são selecionados e, assim , podem se capacitar cada vez 
mais, enquanto que aos marginalizados faltam as oportunidades básicas para se 
desenvolverem. Uma nova prát ica foi, então, desenvolvida pelo grupo. O exame 
da história da cooperat iva, a part ir  de depoimentos e consulta a documentos, 
revelou que o recrutamento de candidatos ocorreu por meio de apresentação de 
pessoas pelos cooperados ou por meio de cartazes colocados na comunidade em 
que a cooperat iva se insere;  no caso da seleção, os critér ios escolhidos 
privilegiaram as condições sócio-econômicas da população e do bairro, tendo sido 
ut ilizados, como tais, menor renda, maior número de filhos, maior tempo de 
desemprego, ao invés de habilidades ou capacidades presentes no repertório dos 
candidatos. Foram ut ilizadas para seleção, neste processo, técnicas simples, e 
privilegiadas as necessidades sociais humanas e da comunidade, de modo 
compat ível com os princípios cooperat ivistas de educação e formação 
permanentes dos membros e preocupação com a comunidade em que a 
cooperat iva está inserida. Os dados obt idos evidenciaram, ainda, resultados 
alcançados pela iniciat iva, tais como inserção de segmentos excluídos no mercado 
de t rabalho e conseqüentemente aquisição de renda pelos cooperados. Perante a 
comunidade, os novos cooperados passaram a ser percebidos de out ras formas, 
menos est igmat izados pela exclusão, sendo conhecidos pela cooperat iva e 
solicitados a atuar em out ras esferas de organização no bairro. Estes dados 
indicam a possibilidade de ident ificar e promover novas classes de 
comportamentos e de prát icas organizacionais mais pert inentes à organização 
autogest ionária do t rabalho, como cont r ibuição da Análise do Comportamento 
para a mudança não apenas no âmbito do t rabalho, mas da própria sociedade, na 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

direção de uma dist r ibuição mais justa das condições de vida das populações 
humanas. 
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Rejane Teresinha M. Wagner (CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA)  
 5 â�ã/åá(à ����

As oficinas foram realizadas numa escola part icular na cidade de Canoas/ Rs, 
com as turmas de 3ª e 4ª séries no turno da manhã, sendo 28 alunos na 3ª série 
e 22 alunos na 4ª série. Apresentamos o projeto Ensinar e Aprender e 
cont ratamos que as oficinas seriam realizadas nas quintas- feiras das 08: 30 às 
09: 30 coma a 4ª série e as 10: 30 as 11: 30 com a 3ª série. As oficinas foram 
realizadas em sala de aula, no pát io e na sala de vídeo. Foi possível desenvolver 
um projeto onde pudéssemos abarcar o ensinar e aprender de forma que os 
alunos t ivessem uma melhor compreensão do seu papel na escola. Ao realizarmos 
as oficinas damos ênfase aos sent idos do corpo como:  audição, paladar, tato, 
olfato e visão, e esta últ ima usamos muito e esquecemos das out ras. Esta 
valorização é de fundamental importância porque ao ensinar os alunos a se dar 
conta dos sent idos, podemos t rabalhar mais a cr iat ividade. Most ramos também 
que a escola é o momento de dar-se conta do quanto podemos acrescentar no 
saber. Foram ut ilizados dinâm icas de grupo e oficinas com os professores, 
visando o ensina e aprender. "  O ensinar é muito contagioso é uma forma de 
podermos passar ao aluno o que sabemos, mas também é perigoso, pois temos 
nas mãos um poder de formar cidadãos. Na primeira oficina os alunos estavam 
com muitas expectat ivas. Começamos explicando o porque nós temos que ir  a 
escola. Explicando que a escola é o momento de botarmos em prát ica a educação 
apreendida em casa com os nossos pais ou responsáveis. Também é hora de 
prat icarmos os nossos lim ites e frust rações. Foi dist r ibuído um circulo de cartolina 
feito em cartolina branca, onde eles deveriam desenhar a cara que eles vêm para 
a escola. Foi fornecido lápis de cor, borracha e hidrocor. Também poderiam usar 
seu material próprio. Após desenhar eles deveriam colocar em um cant inho da 
"carinha" pintada a let ra e (escola)  e o nome do aluno, para podermos ident ificar 
o desenho. Quando term inaram pedimos que virassem a "carinha" e 
desenhassem a cara que eles vão para casa. E no final passamos duas perguntas:  
O que é aprender? O que é a escola? A escola precisa fazer do aluno um 
verdadeiro leitor, um ser capaz de expor e usar com clareza as idéias que cria e 
aprende, não só para demonst rar esse saberes na escola, mas também para uso 
dos mesmos na vida cot idiana. Trabalho desenvolvido em estágio curr icular de 
psicologia escolar -  ULBRA Universidade Luterana do Brasil -  Canoas -  Rs 
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Daniela Malagodi Jorge (Puc-Cam pinas) , Queila Pierre Fernandes (Puc-Cam pinas) , Diana 
Tosello Laloni (Puc-Cam pinas) , Bruna Cam argo Mazzoni (Puc-cam pinas)  
 5 â�ã/åá(à ����

O presente t rabalho tem como objet ivo demonst rar e analisar os 
procedimentos de t r iagem e avaliação dos pacientes que buscam atendimento 
psicológico junto ao Serviço Ambulatorial de Psicologia de um Hospital Escola, do 
município de Campinas/ SP. Adotando como referência o modelo biopsicossocial e 
a teoria comportamental, este serviço ambulatorial considera fundamental a 
compreensão da relação comportamento/ saúde, a part ir  do estudo dos fatores 
comportamentais predit ivos da doença ou saúde, o que significa ident ificar como 
as pessoas se comportam em relação á própria saúde, quais as variáveis culturais 
e sociais que determ inam os comportamentos de prevenção e adesão ao 
t ratamento ( I ñesta, 1990 dando cont inuidade ao estudo anterior (Barrelin, 
Coelho, Cunali, Fernandes, Laloni e Talli, 2004) . Foram estudados os protocolos 
de t r iagem dos pacientes que passaram pelo procedimento de ent revista do 
Ambulatório de Psicologia do Hospital Escola. No estudo anterior foram analisados 
98 protocolos de t r iagem, do período de 11 de Março á 24 de Junho de 2004;  
neste estudo foram analisados 317 protocolos de t r iagens realizadas no período 
de 01 de Julho de 2004 até 31 de Maio de 2005. Os resultados indicam que não 
há alterações significat ivas ent re os dois grupos, constatando-se a manutenção 
do fato de que algumas especialidades médicas ident ificam essa relação 
comportamento/ saúde, mais que out ras;  que a dist r ibuição dos pacientes por 
gênero varia nas diferentes patologias e a dist r ibuição dos pacientes por faixa-
etária, tanto na população masculina como fem inina, encont ra-se 
predominantemente ent re os 35 e 50 anos de idade. Contudo, os dados 
levantados pelo estudo perm item ident ificar a ocorrência de algumas mudanças 
nos critér ios de encaminhamento adotados pelas especialidades médicas, exigindo 
maiores estudos sobre isso. Deste modo, pretende-se a part ir  desses dados, 
desenvolverem critér ios de t r iagem que modifiquem os critér ios de ident ificação 
de queixas psicológicas dos pacientes e encaminhamento dos mesmos pelas 
equipes médicas. 
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Fernanda Rizzi Bitondi (Unesp-  Bauru) , Roberta Maria Carvalho De Freitas (Unesp-Bauru) , 
Maria Regina Cavalcante (Unesp-Bauru)  
 5 â�ã/åá(à ����

O presente t rabalho discute um estudo de caso clínico de depressão 
realizado como requisito de um estágio supervisionado de um curso de graduação 
em psicologia de uma universidade pública do estado de São Paulo. Depressão, 
na perspect iva analít ico-  comportamental, é compreendida como a dim inuição na 
freqüência de alguns comportamentos e um aumento na freqüência de out ros, 
que se est ruturam at ravés do cont role aversivo. A relação terapeuta-cliente se 
estabelece at ravés da interação verbal e a análise funcional possibilita ao 
terapeuta o acesso às relações funcionais ent re variáveis ambientais e o 
comportamento do cliente na busca de solução para seu(s)  problema(s) . Os 
objet ivos deste t rabalho foram:  (1)  relatar os procedimentos terapêut icos que 
possibilitaram o desenvolvimento de habilidades de descrição e análise funcional 
de seus comportamentos e de interação verbal com o cônjuge, que não estavam 
presentes no repertório comportamental da cliente e (2)  verificar o efeito desses 
procedimentos na mudança do comportamento queixa. A cliente atendida t inha 
56 anos, era casada, mãe de quat ro filhos e apresentava queixa de depressão. Os 
atendimentos foram feitos em dupla, por estagiárias do últ imo ano do curso de 
psicologia, sendo que as sessões eram semanais, gravadas em áudio e 
posteriormente t ranscritas. Foram realizadas seis sessões com finalidade de 
invest igação diagnóst ica;  uma sessão de apresentação das hipóteses diagnóst icas 
de relação funcional, com estabelecimento dos objet ivos terapêut icos;  e t reze 
sessões de intervenção, sendo que, em todas as etapas, buscou-se ensinar a 
cliente a relatar seus comportamentos, ut ilizando-se procedimentos de 
modelagem, modelação e reforçamento diferencial dos relatos verbais de 
descrição de seus comportamentos, principalmente os de interação social, e 
também foram ut ilizadas inst ruções comportamentais. Com base na análise dos 
relatos da cliente, observou-se que ela aprendeu a descrever seus 
comportamentos atentando-se para seus antecedentes e conseqüentes, 
percebendo que seu comportamento influencia o comportamento de out ras 
pessoas, e também se expôs a novas cont ingências. Constatou-se a ocorrência de 
mudanças no seu relato em relação à queixa de depressão. A análise dos 
resultados da intervenção terapêut ica indicou que os objet ivos terapêut icos foram 
at ingidos e explicitou algumas das dificuldades encont radas pelas estagiárias na 
análise do caso e nas intervenções, durante os atendimentos. Ficou evidente a 
necessidade de publicações de estudos de caso clínico que explicitem os 
procedimentos terapêut icos, possibilitando a compreensão e replicação dos 
mesmos, quando for o caso. 
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Felipe Pim entel (FAESA) , Adriana Goring (FAESA) , Ana Carla Loureiro (FAESA) , Carolina Brito 
(FAESA) , Pedro Ribeiro Neto (FAESA) , Sim one Dável (FAESA)  
 5 â�ã/åá(à ����

Este t rabalho integra o projeto de pesquisa "Terapia Comportamental, 
Psicanálise e Gestalt -Terapia:  reflexões sobre o processo de formação dos 
sistemas ét icos". Esta etapa do projeto teve como objet ivos cent rais verificar a 
noção de cura, a função do terapeuta e o objet ivo do t ratamento dent ro da esfera 
da psicologia analít ico-comportamental. Serão apresentados os elementos que 
compõem o sistema ét ico da Terapia Comportamental ret irados da pesquisa 
bibliográfica e de quat ro ent revistas com terapeutas comportamentais 
(psicólogos) . Os ent revistados foram indicados pelo Núcleo de Análise 
Comportamental do Espír ito Santo (NACES) . Foi ut ilizado um roteiro de perguntas 
para nortear a pesquisa bibliográfica e um quest ionário de perguntas abertas para 
a realização das ent revistas. Os dados foram submet idos à análise de conteúdo. 
Segundo os ent revistados, a noção de cura não pode ser considerada adequada, 
visto que todo comportamento é funcional quando relacionado com a história de 
vida do cliente, ent retanto, de forma genérica, o termo "cura" refere-se ao 
processo de tornar o cliente consciente daquilo que governa o comportamento 
dele. O cliente deverá se tornar analista de seu próprio comportamento, 
percebendo as relações ent re as cont ingências, comportando-se para ser 
posit ivamente reforçado e consequentemente sent ir  felicidade. A função do 
terapeuta consiste em fazer a análise das cont ingências, desenvolver habilidades 
alternat ivas, podendo servir como um suporte, um apoio, tornando o cliente 
consciente de suas questões. Pôde-se verificar que o objet ivo do t ratamento é 
desenvolver novos repertórios comportamentais ou criar condições para que a 
pessoa possa encont rar alguma solução mais adaptat iva ao seu meio, é 
importante tentar aumentar o autoconhecimento do cliente, tornando-o terapeuta 
de si, favorecendo o bem estar e a felicidade.  

 3$/$95$6�&+$9(�  Terapia comportamental, cura, função do terapeuta, objet ivo. 
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Aline Henriques Reis (Universidade Federal de Uberlândia)  
 5 â�ã/åá(à ����

O t ranstorno de est resse pós- t raumát ico pode ocorrer após o indivíduo 
vivenciar, testemunhar ou ter conhecimento de uma situação que ameaça sua 
integridade física ou de out rem. Apresenta como sintomas lembranças 
recorrentes acerca da situação t raumát ica e evitação dos est ímulos a ela 
associados. A cliente, uma menina de 9 anos, cursando a terceira série do ensino 
fundamental, filha do meio, veio para atendimento t razida pelos pais após o pai 
ser assaltado num supermercado e ter uma arma apontada para a cabeça. A 
cliente presenciou o assalto e desde então passou a apresentar dificuldade para 
iniciar o sono solicitando a presença de um dos pais antes de dorm ir, pedindo à 
irmã que juntasse a cama com a dela e que uma luz ficasse acesa. Relatou alguns 
pesadelos relacionados ao assalto e imagens mentais que vinham à sua mente 
antes de dorm ir. Também t inha medo de que alguém ent rasse na sua casa, 
especificamente em seu quarto durante a noite (a janela do quarto era do lado da 
rua) . As técnicas ut ilizadas foram:  luz do coração e óculos quebrados (ambos 
para t rabalhar os sent imentos de coragem e medo e as distorções decorrentes) , 
biblioterapia (para modelagem do comportamento) , seguir a imagem até o fim  
(para as imagens mentais relatadas antes de dorm ir) , relaxamento, explicação 
dos pensamentos, reações fisiológicas e comportamentos provenientes da 
ansiedade e exposição a tais sensações até que a ansiedade dim inuísse, 
prevenção de resposta (deixar de pedir aos pais que ficassem com ela até 
adormecer, dorm ir com as luzes apagadas e não juntar a cama com a irmã)  e 
análise racional quanto à probabilidade de alguém ent rar em seu quarto antes 
que um adulto percebesse. Resultados:  gradat ivamente a criança foi sendo capaz 
de elim inar cada elemento que se ut ilizava antes de dorm ir;  j á na quarta sessão 
não relatava mais as imagens mentais e ao final da 7ª sessão deixou de pedir à 
irmã que juntasse as camas passando a dorm ir em sua cama, sozinha, sem a 
presença dos irmãos ou de um adulto no quarto e com as luzes apagadas. Não 
relatou mais ansiedade antes de dorm ir. 
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Thom as Orm rod (Universidade do Sagrado Coração) , Regina Célia Paganini Lourenço Furigo 
(Universidade do Sagrado Coração)  
 5 â�ã/åá(à ����

O presente estudo t rata-se de um relato clínico desenvolvido na Clínica de 
Psicologia Aplicada e Fonoaudiologia da Universidade do Sagrado Coração (Bauru-
SP) , at ravés do Estágio Supervisionado de Plantão Psicológico. A paciente 
atendida é casada, 38 anos, tem um filho de 14 anos e t rabalha em casa (do lar) . 
A queixa t razida é referente à seu medo de ficar sozinha, não querendo mais sair 
de casa, apresentando insônia, não conseguia mais fazer seus afazeres 
domést icos, e perante a situação apresentava comportamentos fóbicos, como 
taquicardia, suor excessivo nas mãos, e alto nível de ansiedade. Este 
comportamento da paciente em relação à queixa vinha sendo apresentado há 
aproximadamente 6 meses. Durante os atendimentos foram passadas 
informações a respeito do que e como proceder à frente aos comportamentos 
fóbicos, considerando que a paciente necessitaria de esclarecimentos sobre a sua 
queixa. Este estudo tem como objet ivo realizar a narração do caso clínico por 
meio do qual os conflitos psíquicos instalados na paciente foram resolvidos. Out ro 
objet ivo foi analisar a efet ividade da ajuda psicológica oferecida pelo serviço de 
Plantão Psicológico no contexto de uma Clínica Escola de Psicologia, como 
modalidade de intervenção, a part ir  da vivência do próprio plantonista e de seu 
cliente. O Plantão Psicológico visa atender à grande demanda proveniente da 
comunidade, de pessoas que necessitam de um atendimento psicológico em 
momentos de crise, buscando-o espontaneamente, sem necessidade de 
agendamento prévio. A paciente autorizou previamente a apresentação do caso 
clínico mediante a assinatura de um termo de consent imento livre e esclarecido. 
Os inst rumentos ut ilizados foram basicamente à intervenção verbal at ravés do 
dialogo socrát ico e também at ravés da escuta empát ica, a técnica da exposição, o 
relaxamento passivo e a técnica ACALME-SE. Os resultados obt idos após os t rês 
atendimentos do Plantão foram uma melhora significante no comportamento da 
paciente, que agora sai de casa para fazer seus afazeres rot ineiros, parando de 
ter medo de ficar sozinha e, inclusive, voltou a fazer seus afazeres domést icos, 
pegar ônibus novamente, e ir  à casa da mãe e das irmãs. Na ent revista de follow-
up, a paciente relatou que o Plantão a ajudou bastante, principalmente na 
orientação de como lidar com o problema, havendo grande melhora em relação à 
queixa t razida. I nicialmente visto como uma proposta alternat iva e fundamentado 
na abordagem Centrada na Pessoa, o Plantão têm conquistado espaços, 
const ituindo-se como uma modalidade independente de ajuda psicológica, ou 
seja, como uma at ividade de promoção da saúde, já que a escuta do plantonista 
visa possibilitar que a pessoa se situe melhor naquele momento e consiga clarear 
para si mesma o que necessita. A at ividade do Plantão Psicológico possibilita 
repensar a atuação do psicólogo frente às demandas socioculturais, perm it indo 
que o profissional ent re em contato com a comunidade diretamente e 
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experimentando. È importante destacarmos neste t rabalho que, a abordagem 
comportamental também pode ser eficaz neste t ipo de t rabalho, sendo que este 
serviço tem-se o caráter de ser rápido e focal. Skinner disse "O importante sobre 
uma cultura assim  definida é que ela evolui. Uma prát ica surge como uma 
mutação;  afeta as probabilidades de o grupo vir a solucionar seus problemas;  e, 
se o grupo sobreviver, a prát ica sobreviverá com ele". 
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Veridiana Silva Nogueira (Universidade de São Paulo -  Ribeirão Preto) , Cesar Galera 
(Universidade de São Paulo -  Ribeirão Preto)  
 5 â�ã/åá(à ����

A violência é um problema social que at inge populações no mundo inteiro e 
o Brasil está no grupo dos países com mais elevados índices de violência.O 
crescimento da violência no país como um todo pode ser dimensionado por meio 
dos dados de mortalidade e crim inalidade. Uma parcela importante dos 
comportamentos violentos não chega aos regist ros oficiais, provavelmente porque 
não se const ituem em crimes, não deixam seqüelas públicas e não são percebidos 
como atos violentos. A população, apesar de na sua maioria, não ter 
conhecimento sobre índices oficiais, percebe o aumento da violência e reage a 
este por meio de alterações de comportamento e julgamento. A percepção do 
r isco de se expor a uma situação violenta é fundamental à sobrevivência e está 
ligada a uma análise subjet iva, levando em consideração não apenas a 
probabilidade de ocorrência da situação violenta em si, mas também cresças, 
valores, experiência prévia, contexto, ent re out ras diferenças individuais, que 
podem acabar por gerar vieses na avaliação final do r isco. Neste estudo 
analisamos o efeito da experiência prévia (vit im ização)  que o part icipante e/ ou de 
alguém de seu círculo próximo tenha t ido com as situações violentas ut ilizadas no 
estudo, a est imat iva do r isco em relação ao sujeito que está sobre ameaça do 
r isco(você, alguém conhecido ou a população em geral)  e diferenças de gêneros 
em relação a percepção de r isco de envolvimento em situações de violência. Os 
resultados obt idos most ram que os indivíduos que t iveram envolvimento prévio 
em situações violentas, assim  como os que conheciam alguém que havia 
vivenciado tais situações, diferem no julgamento de r isco daqueles part icipantes 
que não t iveram envolvimento prévio nem conheciam alguém que o teve. O r isco 
percebido para si mesmo apresenta menor correlação com o r isco percebido para 
a população em geral (valores ent re rxy= 0,50 e 0,69, p< 0,05) , em comparação 
com a percepção do r isco de envolvimento para alguém conhecido (valores ent re 
rxy= 0,66 e 0,87, p< 0,05) . Também foram encont radas diferenças de gêneros. 
Nossos dados most ram que a exposição prévia aumenta a est imat iva do r isco nas 
situações em que os sujeitos foram expostos, que o julgamento do r isco é 
alterado dependendo de quem é a vít ima da situação violenta e que, de forma 
geral, os homens subest imam o r isco de se envolverem em situações que estão 
relacionadas a ameaças a integridade física, enquanto as mulheres hiperest imam 
o r isco de envolvimento em situações que façam referência a ameaças em 
interação social. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' Û�Ü ������������� , Ý�Þ!ß�Û!à :  18: 00: 00   ) Û�á :  19: 30: 00 
�� 6 â�ã&ã&ä(â�ã �  EAB Análise Experim ental de Com portam ento 
 $ ñ&ä(â�ãÚÛ�Ý*ç+â-ê�ê�â-ï�Üß�Û!à(Ý�Ü�è/Üãªâ-Ý*ç+ê�ârÜì�â-Ý*ç+â�ãªâ-è7å/ß-Ü*ç&Û�æ*à�ãSß&à(á(à?ß&à(Ý�èÛ!ñ-òàQí2Ü�ê�ÜªÜ�á=í�ï�Û�Üñ-òàQè7â
ê�â-í�â-ê&ç�î(ê+Û!à�ã]ß&à(á=åÝ�Û!ß-Ü*ç&Û�æ*à�ã�â-áYí�â�ã&ã&à�Üã]ß&à(áYÝ�â�ß/â�ã&ã�Û�è/Ü�è7â�ã�â�ã/í�â�ß�Û�Ü�Û!ã ��
 
Nádia Duarte Marini (Universidade Estadual Paulista -  Cam pus Bauru) , Lauren Mariana 
Mennocchi (Universidade Estadual Paulista -  Cam pus Bauru) , Cam ila Perina (Universidade 
Estadual Paulista -  Cam pus Bauru) , Ana Claudia Moreira Alm eida Verdu (Universidade Estadual 
Paulista -  Cam pus Bauru)  
 5 â�ã/åá(à ����

Na interface ent re psicologia e educação, pesquisas vêm sendo realizadas 
em consonância com a polít ica educacional de inclusão cujo propósito é oferecer a 
igualdade de oportunidade de acessibilidade a todas as pessoas (com 
necessidades especiais ou não)  à educação. Esses objet ivos são alcançados com 
maior eficácia quando o planejamento envolve múlt iplos agentes educacionais. 
Pessoas com necessidades especiais podem part icipar de forma mais at iva em 
uma comunidade quando apresentam habilidades compat íveis com o exercício da 
cidadania, demonst radas pelo acesso aos bens da cultura, pela manutenção 
desses bens e pela resolução de problemas que prát icas dessa cultura venham a 
apresentar. Neste contexto, a aprendizagem de comportamentos comunicat ivos 
most ra-se relevante e este t rabalho teve como objet ivo favorecer a aquisição 
deste repertório nesta população. Part iciparam deste t rabalho quat ro educandos 
com deficiência mental, adultos, com acentuado compromet imento na 
comunicação e interações sociais, uma agente educacional da inst ituição e os pais 
desses alunos. Após a avaliação de cada segmento (situação antecedente)  
ut ilizando-se de inst rumentos diversos, foram realizadas as seguintes ações:  com 
os educandos houve um t reino direto e sistemát ico em habilidades comunicat ivas 
em 20 sessões, uma por semana, planejadas a part ir  da seleção de objet ivos 
culturalmente relevantes, envolvendo programação seqüencial e progressiva;  a 
agente educacional part icipou de reuniões informat ivas acerca do t rabalho 
realizado bem como orientação para a cont inuidade do t reino com o grupo nos 
demais dias da semana, apresentando modelos de prát icas educat ivas que 
selecionassem e valorizassem a comunicação;  com os pais, programou-se duas 
reuniões com o objet ivo de favorecer uma aproximação com a inst ituição, 
informar sobre o conteúdo t rabalhado durante as sessões, e orientar sobre 
prát icas que facilitassem interações posit ivas em ambiente domést ico. Os 
resultados indicam aquisição e manutenção de habilidades comunicat ivas pelos 
quat ro part icipantes envolvidos. A educadora passou a relatar avanços nas 
interações do grupo e a ut ilização de est ratégias de ensino que facilitaram a 
manutenção das habilidades ensinadas. Observou-se uma maior part icipação dos 
pais na inst ituição e uma preocupação em ident ificar prát icas que facilitam a 
ampliação do repertório socialmente habilidoso dos filhos, com possibilidades de 
generalização para o ambiente fam iliar. A promoção de múlt iplas condições de 
aprendizagem (ensino direto com educandos e indireto pelo ensino de repertórios 
importantes para pais e educadora)  pôde promover condições de que um 
repertório aprendido em uma condição pudesse ser mant ido e generalizado para 
out ras. A conseqüência final para esse conjunto de intervenções foi uma 
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comunicação mais efet iva ent re os t rês segmentos envolvidos na rot ina dessa 
inst ituição. 
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Ada Sitna Trindade Silva (Universidade Católica de Goiás) , Gina Nolêto Bueno (Universidade 
Católica de Goiás;  Faculdade Cam bury)  
 5 �	������ ����

Este t rabalho teve por objet ivo invest igar, na prát ica, a influência do déficit  
em habilidade social na const rução dos comportamentos-problema e a relação do 
estado emocional, apresentado pela part icipante, como facilitador para o 
desencadeamento de t ranstornos. A invest igação foi realizada com Clara, uma 
dona de casa de 39 anos, separada, residindo com dois filhos menores de idade. 
Clara foi encaminhada pela médica psiquiat ra, com o diagnóst ico de pânico e 
depressão. Este estudo compôs-se de uma sucinta revisão bibliográfica sobre 
habilidades sociais, comportamento, ansiedade, pânico, depressão e análise 
funcional, que serviram como suporte para este estudo. A abordagem empregada 
foi a comportamental cognit iva. Out ro objet ivo do estudo foi à educação e 
reeducação da cliente e, para isso, foram ut ilizadas técnicas tanto da abordagem 
comportamental quanto da cognit iva. Este t rabalho foi de caráter descrit ivo e 
exploratório em que empregou-se o método clínico experimental podendo, ao 
final do t rabalho, verificar a eficácia do processo terapêut ico. 
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Elaine Rodrigues D Aleluia,, Gina Nolêto Bueno (UCG/  Faculdade Cam bury/  ABPMC)  
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O presente t rabalho teve por objet ivo realizar análise comportamental em 
um estudo de caso, diagnost icado como Transtorno de Pânico, o qual estava 
causando inúmeros prejuízos à vida da cliente. Ut ilizou-se, como diret r iz, a 
Terapia Comportamental Cognit iva &# 8211;  TCC. Este estudo foi baseado em 
atendimentos clínicos realizados, semanalmente, na Clínica Escola de Psicologia 
&# 8211;  CEPSI , da Universidade Católica de Goiás. A part icipante deste estudo 
foi do sexo fem inino, 21 anos, solteira, estudante universitár ia. Este t raz uma 
breve revisão teórica sobre os temas que compõem este t ranstorno como:  
comportamento humano, emoção, ansiedade, e o próprio Transtorno de Pânico, 
bem como a Terapia Comportamental Cognit iva &# 8211;  TCC e as técnicas 
t rabalhadas com a cliente durante o processo de intervenção, que foram 
direcionadas aos comportamentos desadaptados da cliente, com objet ivo de 
funcionalizá- los. A mesma foi sobmet ida à intervenção clínica, sendo realizadas 
um total de 25 sessões, dent ro da TCC. Os resultados que foram alcançados, por 
este estudo, comprovaram que a intervenção proposta, dent ro da TCC foi, aqui 
também, o ponto chave da funcionalização do pânico na cliente. 
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Alceu Mart ins Filho (UFSCar) , Pat rícia Piazzon Queiroz ( IAAC -  Cam pinas)  
 5 �	������ ����

Neste estudo de caso, ut ilizou-se o modelo de Terapia por Cont ingências de 
Reforçamento (Guilhardi, 2004) . Tal modelo propõe ident ificação e intervenção 
nas cont ingências em operação que produzem e mantêm os comportamentos. O 
cliente era do sexo masculino, 27 anos, casado há 4 anos com uma mulher de 26 
anos, t inha uma filha de 3 anos. O cliente t rouxe a queixa de ejaculação precoce 
e já tomava paroxet ina (ant idepressivo prescrito que retarda a ejaculação) , sem 
obter melhoras. O cliente t rabalha como supervisor de qualidade em uma 
empresa. Casou-se após sua esposa engravidar. O terapeuta ident ificou as 
possíveis cont ingências, tanto passadas quanto presentes, que produziam e 
mant inham os seus padrões comportamentais. Na história de vida o cliente:  a)  
seguia as regras determ inadas pela família;  b)  quando as regras não eram 
seguidas o comportamento era punido produzindo comportamentos de esquiva e 
sent imentos de culpa;  c)  não apresentava variabilidade comportamental, 
desenvolvendo um repertório rest r ito e estereot ipado;  d)  a família avaliava 
comportamentos sexuais (em geral)  como inadequados;  e)  o cliente desenvolveu 
pouco repertório social:  falava pouco em público, não t inha am igos, quase nunca 
ia a festas e raramente tentava ficar ou sair com alguma menina;  f)  não em it iu 
comportamento de masturbar-se ( tem ia possíveis punições e sent imentos de 
culpa)  conhecendo pouco o próprio corpo sob o aspecto erót ico;  g)  na primeira 
experiência sexual teve ejaculação precoce. Tal ocorrência lhe foi aversiva e o 
levou a se esquivar de out ras tentat ivas, ficando com um repertório rest r ito e 
sent imento de baixa autoconfiança na área sexual. No início do processo 
terapêut ico o cliente:  a)  apresentava déficit  de repertório social:  não t inha 
am igos, não se expunha a situações sociais, falava pouco no t rabalho etc.;  b)  
repertório comportamental era governado por regras:  religiosas, fam iliares e do 
t rabalho;  c)  apresentava baixa variabilidade de comportamentos, não expressava 
suas idéias e sent imentos;  d)  t inha relação inter-pessoal muito pouco freqüente 
com pessoas do ambiente social -  basicamente se rest r ingindo às interações com 
a esposa com quem os comportamentos eram mant idos por cont ingências 
exageradamente amenas, que produzem comportamentos fracos, pequena 
variabilidade e sent imentos também fracos. Apesar de discrim inar o déficit  social 
generalizado do cliente, optou-se inicialmente pela intervenção na área sexual. 
Assim , o terapeuta:  a)  explicou o funcionamento sexual do homem e da mulher;  
b)  fazia descrições com possível função de SD para que o cliente discrim inasse o 
seu próprio comportamento e, posteriormente, o comportamento da esposa;  c)  
descreveu possíveis novos comportamentos a serem em it idos com a esposa 
como:  beijá- la, tocá- la (prelim inares sexuais)  até chegar a descrições de 
possíveis comportamentos no ato sexual;  d)  ensinou-o a observar e ficar sob 
cont role do comportamento da esposa diante dos seus comportamentos;  e)  
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descreveu a importância das conseqüências advindas da esposa na seleção e 
manutenção dos comportamentos e sent imentos (possivelmente, gerando menos 
ansiedade e mais autoconfiança) . Os procedimentos foram int roduzidos 
gradualmente ( fading in)  a part ir  dos relatos do cliente das alterações de 
comportamentos e sent imentos. O cliente, com a sucessão das sessões, passou a 
descrever maior variabilidade de comportamentos nas interações sexuais, desde 
os prelim inares até o ato sexual;  passou a observar mais o comportamento da 
esposa;  passou a sent ir-se menos ansioso e mais confiante;  e dim inuiu a 
freqüência da ejaculação precoce. O cliente ainda relatou "desejar"  ter relações 
com a esposa com maior freqüência. Além disso, ele discrim inou os 
comportamentos de fuga-esquiva da esposa das relações sexuais e também que 
as variações comportamentais que ela apresentava nas relações sexuais não se 
mant inham. Assim , o cliente discrim inou que o déficit  de repertório sexual não 
era apenas seu, mas também era mant ido pelos comportamentos da esposa. Tal 
discrim inação foi aversiva para o cliente que relatou "sinto-me mal com isso e não 
sei o que fazer"  ( falta de repertório para modelar comportamentos desejados por 
ele na mulher na esfera sexual) . O terapeuta passou a discut ir  possíveis 
comportamentos a serem em it idos por ele para aproximar-se da esposa tentando 
modelar e manter um repertório de comportamentos sexuais mais adequado na 
esposa, m inim izando as cont ingências aversivas para ambos. Porém, os 
repertórios sexuais da esposa pouco se alteraram, mesmo diante das mudanças 
no repertório do cliente e ele espaçou a freqüência nas sessões. O atendimento 
foi interrompido pelo fim  do ano let ivo e o cliente foi encaminhado para 
cont inuação do processo terapêut ico. 
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Pat rícia Piazzon Queiroz ( IAAC -  Cam pinas) , Ana Dourado (UFSCar)  
 5 �	������ ����

O terapeuta, segundo o modelo de Terapia por Cont ingências de 
Reforçamento (Guilhardi, 2004) , deve ident ificar as cont ingências mantenedoras 
dos comportamentos e sent imentos dos quais o cliente se queixa e criar 
procedimentos para alterá- los. O presente estudo de caso descreve o 
atendimento de Flávia, 17 anos, que apresentava déficit  comportamental se 
comparado com pessoas da sua faixa etária. A cliente morava com os pais, a irmã 
mais velha e a sobrinha de 12 anos. Flávia cursava a 6a. série do ensino 
fundamental, a mesma série de sua sobrinha. A queixa inicial da cliente era em 
relação a sobrinha:  "Ela sabe mais que eu...sabe tudo...eu não sei" . A cliente não 
apresentava um repertório verbal descrit ivo adequado (os relatos não t inham 
uma seqüência ordenada:  começo, meio e fim )  e nem respondia adequadamente 
as perguntas da terapeuta quando esta tentava esclarecer as narrat ivas. A cliente 
também apresentava um vocabulário com muitas metáforas, porém, não 
conseguia explicá- las para a terapeuta, dificultando ainda mais a compreensão 
das cont ingências em operação. Diante de tais dificuldades, a terapeuta passou a 
criar cont ingências na sessão para instalar na cliente um repertório mais 
adequado de descrever a rot ina do seu dia a dia e as relações dos 
comportamentos que em it ia com o contexto em que vivia. No procedimento 
foram ut ilizadas revistas em quadrinho:  os quadrinhos possibilitavam que cliente 
e terapeuta ficassem sob o mesmo cont role de est ímulos e a cliente era solicitada 
a narrar o que havia lido. Tal procedimento perm it ia à terapeuta conseqüeciar 
imediata e diferencialmente com comentários, elogios etc. os tactos verbais da 
cliente. A terapeuta dava SDs, at ravés de perguntas e expressões faciais, para ela 
melhorar as descrições. A terapeuta também conseqüenciava, com possível 
função reforçadora, a topografia do comportamento de falar:  velocidade, altura 
adequada etc. selecionando, assim , um padrão de respostas mais funcionais para 
o ouvinte. Com o procedimento, a cliente apresentou uma melhora no repertório 
de descrever as histórias em quadrinhos. Na etapa seguinte, a terapeuta 
discrim inou que a at ividade de desenhar t inha função reforçadora para a cliente e 
tal repertório poderia possibilitar à terapeuta a ident ificar as cont ingências em 
operação. Assim , o procedimento consist ia em solicitar à cliente que escolhesse 
temas do seu cot idiano e at ravés deles desenhava situações sociais por ela 
vivenciadas (por exemplo, aquelas nas quais as out ras crianças a excluíam, 
sent indo-se rejeitada e t r iste) . Os desenhos, enquanto est ímulos discrim inat ivos, 
cont rolavam o comportamento da cliente de descrever com mais detalhes as 
interações sociais vivenciadas. A terapeuta sob cont role dos SDs (desenhos)  e das 
verbalizações da cliente, mant inha-se conseqüenciando social e diferencialmente, 
os tactos verbais dela. Assim , as metáforas e palavras usadas por Flávia 
adquir iram função para a terapeuta que sistemat izou as cont ingências:  a. na 
escola, as conseqüências em it idas pelas crianças aos seus comportamentos, tais 
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como rir , ignorá- la, t irar sarro etc. t inham função aversiva para ela;  b)  os 
meninos não se aproximavam dela, nem queriam namorá- la;  c)  ela não conseguia 
acertar as lições, tarefas e provas e as conseqüências (notas, correções etc.)  
levavam-na a se sent ir  incapaz e t r iste;  d)  a sobrinha t inha um desempenho 
dent ro do esperado, o que fortalecia na cliente a discrim inação de que o 
repertório acadêmico que apresentava era deficitár io ( "não sou capaz", "não sei 
fazer" , "não consigo aprender"  etc.) , ou seja, as conseqüências do desempenho 
acadêmico ganhavam função aversiva ainda mais intensa. Como conseqüência da 
interação de tais cont ingências ela chorava, sent ia-se feia, deteriorava ainda mais 
os comportamentos de estudar e generalizou o seu déficit  de repertório na escola 
para todas as situações em sua vida, descrevendo-se como incapaz de em it ir  
qualquer comportamento eficaz. Out ro procedimento terapêut ico usado foi cr iar 
condições (apresentar SDs)  na sessão para a em issão de comportamentos 
adequados já instalados na cliente (cantar, desenhar, descrever situações de 
cuidado, cuidados com a terapeuta etc.) , os quais resultavam, além das 
conseqüências reforçadoras naturais, conseqüências arbit rárias (elogios, por 
exemplo)  apresentadas pela terapeuta e que t inha provável função reforçadora 
posit iva. Além disso, a terapeuta descrevia o repertório da cliente possibilitando a 
discrim inação dos mesmos ( "Você cantou afinadinho e gostei do jeito que 
cantou";  "o desenho que você fez tem um colorido lindo" etc) . O passo seguinte 
foi o uso da história do Pat inho Feio:  o objet ivo era levar a cliente a discrim inar 
que, apesar dos seus déficits de repertório, ela também t inha reservas 
comportamentais e com isso produzir sent imentos mais agradáveis como 
autoconfiança e auto-est ima etc. em Flávia. A terapeuta leu a história junto com a 
cliente e explicava as situações nas quais Flávia t inha mais dificuldade para 
entender. Ao final, pediu para a cliente desenhar o que entendeu da história. Ela 
espontaneamente desenhou-se e foi relacionando qualidades e sent imentos bons 
que possuía. A descrição da cliente foi adequada e a terapeuta em it iu 
conseqüências com possível função reforçadora. Os pais relataram uma 
dim inuição nas brigas com a sobrinha. Os relatos que passou a fazer sobre seus 
déficits de comportamento tornaram-se mais precisos, no entanto com menos 
sofr imento, "eu sou boazinha, inteligente, mas não igual às pessoas para 
aprender Ciências e Geografia" . 
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Priscila Raim undo (Universidade Tiradentes) , Ana Lucia Fonseca (Universidade Tiradentes) , 
Marcela Sobral (Universidade Tiradentes) , Nair Alm eida (Universidade Tiradentes)  
 5 �	������ ����

Atualmente a depressão tem sido tema de diversos estudos e discussão em 
vários segmentos da sociedade. Porém, as questões que abarcam este t ranstorno 
ainda suscitam muitas interrogações. O que se sabe é que as pessoas que 
vivenciam este t ranstorno passam por grandes sofr imentos psíquicos. Estes 
sujeitos lidam com situações de ext rema t r isteza, desmot ivação, negat ivismo e 
pensamentos de morte, característ icas que os afasta de suas at ividades 
corr iqueiras e os coloca no patamar de "doentes". Todavia, esses sujeitos em 
alguns momentos, podem ser, erroneamente, diagnost icados como depressivos e 
serem constantemente reforçados à situação patológica para não estarem na 
condição de gerenciadores da própria vida. Neste caso, pode-se situar o sujeito 
dent ro das característ icas do Transtorno de Personalidade Hist r iônico, j á que ele 
passa a ser o cent ro das atenções, e todos o vêem como "doente" e o eximem 
das responsabilidades cot idianas. O sujeito passa a ocupar uma posição de 
"vít ima", uma vez que conclui que é incapaz de cuidar de si mesmo, e, então, 
tenta encont rar maneiras de fazer com que os demais tomem conta dele. O 
t ratamento da depressão, sob a perspect iva da Terapia Cognit ivo-
Comportamental, consiste em produzir percepções funcionais sobre os aspectos 
da realidade, de modo que o sujeito apresente pensamentos mot ivacionais 
levando-o a comportamentos adaptados. Em se t ratando do Transtorno 
Hist r iônico, manifestando-se como característ ica depressiva, o t ratamento torna-
se mais complexo visto que é necessário ident ificar as cont ingências do ambiente 
que têm mant ido o comportamento. Com base no principio da Terapia Cognit ivo-
Comportamental será necessário t rabalhar com o foco diret ivo concent rando-se 
nos fatores ambientais que promovem o comportamento depressivo e reorganizar 
cognit ivamente a perspect iva de vida do sujeito. Para conhecer a realidade da 
psicoterapia com sujeitos histéricos, acompanhou-se os atendimento de um 
paciente, no decorrer de t r inta sessões, e at ravés dos relatos de episódios 
depressivos focalizou-se as percepções dos fatores pessoais e sociais envolvidos 
no sintoma, levantando no histórico de vida do sujeito, suas realizações, 
expectat ivas futuras e ident ificando as cont ingências do ambiente 
correspondentes a essa sintomatologia. As intervenções buscaram entender os 
fatores sócio-culturais que produziam as relações do sujeito e focalizando 
diretamente como isso permeava a vida do sujeito. Para isso, foram propostos 
exercícios como a dessensibilização sistemát ica, relaxamento e regist ro diário, 
afim  de alterar a auto-percepeção e reorganizar as perspect ivas de vida do 
sujeito. 
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Vivian Maria Stabile Fum o (Universidade Estadual de Londrina) , Margaret te Matesco Rocha 
(Universidade Estadual de Londrina) , Priscila Maria De Lim a Ribeiro (Universidade Estadual de 
Londrina) , Elissa Bat t ini (Universidade Estadual de Londrina) , Fernando Ribeiro (Universidade 
Estadual de Londrina) , Bárbara Maíra Da Costa (Universidade Estadual de Londrina)  
 5 �	������ ����

Parece haver um consenso ent re os especialistas que a melhor hora para se 
contar sobre a adoção é logo nos primeiros anos de vida. Assim  como também é 
consenso zelar pela verdade, em qualquer t ipo de relação. Ent retanto, muitos pais 
acabam adiando a revelação, e até mesmo optando por não revelar. A falta de 
informação;  o medo de serem rejeitados;  de a criança se revoltar com a sua 
condição de adot iva;  e de não serem vistos como uma família verdadeira, são 
alguns dos mot ivos que fazem com que os pais protelem ou se neguem em contar 
a verdadeira história. De acordo com Weber (199- ) , são poucas as queixas de 
pais adot ivos em se t ratando de educar e de se relacionar afet ivamente com seus 
filhos. Os maiores problemas ocorrem com a revelação tardia ou inadequada da 
adoção. Deste modo, at ravés de um levantamento bibliográfico, este estudo 
pretende fornecer algumas orientações que auxiliem os pais a contarem a 
verdade para seus filhos, ent re estas destaca-se:  1)  Escolher um momento 
adequado para a conversa, isto é, quando não houver conflito em inente;  2)  
Expressar sent imentos (amor em relação ao filho independente do t ipo de filiação 
e arrependimento pela falta de honest idade 3)  Preparar-se para incluir conteúdos 
tais como:  os mot ivos da adoção, a origem do adolescente;  o apoio para 
descobrir mais sobre sua história, caso isto seja necessário ou requisitado pelo 
adolescente;  4)  Ser empát ico com o filho, demonst rando que entende os 
sent imentos dele. Como conseqüência dessa revelação, os pais precisam estar 
preparados para:  1)  Entender que a aceitação da situação de adotado, ou da 
demora da revelação pode não ser imediata por parte do filho, os pais precisam 
respeitar esse tempo;  2)  Aceitar que o adolescente pode vir a ter reações 
negat ivas como raiva, afastamento, indignação e vergonha, principalmente 
quando a revelação é feita por terceiros, podendo surgir a idéia de que a adoção 
foi ocultada, porque que não é algo bom;  3)  Não fazer da aceitação e 
entendimento referidos acima uma forma de perder o cont role da situação, é 
preciso impor lim ites lembrando a posição de pais verdadeiros e legais. Com isso, 
entende-se que a revelação pode ser feita rapidamente, mas a adaptação a essa 
nova cont ingência é um processo. Nesse período é importante falar sobre o tema 
em conversas fam iliares, de forma posit iva, e não como um est igma. Ent retanto, 
se não for da vontade do filho isso precisa ser respeitado. 
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Najara Pereira (UNAMA;  IPAC) , Erivaldo Ram os (UNAMA) , João Carm o (UNAMA)  
 5 �	������ ����

O presente t rabalho objet ivou realizar uma discussão teórica acerca dos 
mecanismos neurais que subjazem ao prazer, part icularmente, no que tange ao 
reforçamento posit ivo, enfat izando a base fisiológica do componente respondente 
do prazer. Por ser uma pesquisa bibliográfica/ documental de abordagem 
qualitat iva e de cunho teórico -  metodológico descrit ivo analít ico, analisaram-se, 
como fontes de informação, livros, art igos cient íficos ( inclusive on- line) , e anais 
de congresso, encont ros e sem inários. Realizou-se primeiramente um 
levantamento teórico sobre os pressupostos filosóficos e os princípios básicos da 
Análise do Comportamento, para, em seguida, apresentar uma revisão 
bibliográfica sobre as noções básicas de neuroanatom ia e neurofisiologia, e, por 
fim , discut ir  os mecanismos neurais subjacentes ao prazer com ênfase no 
reforçamento posit ivo. Destacam-se como principais conclusões:  a ausência de 
clareza conceitual da Análise do Comportamento no que se refere à dist inção 
ent re as emoções e os sent imentos;  o entendimento do sistema nervoso como 
dinâm ico, cont rapondo-se ao localizacionismo médico;  a relação do prazer com o 
reforçamento negat ivo feita pelos neurocient istas;  o prazer analisado como sent ir  
a part ir  de uma proposta dos autores;  os componentes respondentes (o sent ir  
como resposta a est ímulos)  e operantes ( relato do sent ir  como produto de 
cont ingências verbais)  do prazer enquanto um sent imento;  o prazer como efeito 
de comportamento mant ido por reforçamento posit ivo;  o sistema mesolímbico 
como o principal sistema subjacente ao prazer, j untamente com a ação de 
neurot ransm issores, principalmente a dopamina, e neuropept ídios;  a Análise do 
Comportamento e as Neurociências como áreas complementares;  e o importante 
papel do ambiente selecionador para as modificações de repertórios 
comportamentais, enfat izando o reforçamento posit ivo como a cont ingência que 
apresenta como um dos produtos, o prazer. 
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Carolina Mota (Discente da Universidade Estadual de Londrina) , Maura Gongora (Docente da 
Universidade Estadual de Londrina)  
 5 �	������ ����

Reforço negat ivo e punição têm sido t ratados como uma área unitária:  "o 
cont role aversivo". Este t rabalho analisa a const rução conceitual desses 
princípios, considerando que a maneira como ela ocorreu comprometeu a clareza 
da linguagem ut ilizada. I nicialmente, a " lei do efeito"  explicava o comportamento 
como resultado de duas leis opostas:  recompensa, em que o fortalecimento do 
comportamento relacionava-se à sat isfação do organismo e punição, na qual o 
enfraquecimento do comportamento referia-se ao desconforto produzido. Punição 
nascia, enquanto procedimento, et icamente condenável. Aprimorando a 
linguagem comportamental, B. F. Skinner, primeiramente, subst ituiu recompensa 
e punição por reforço posit ivo e negat ivo, respect ivamente. Os reforçadores, 
independente de suas característ icas físicas ou conceitos de valor, descreviam 
eventos ambientais, conseqüentes, que mant inham ou não determ inados 
comportamentos. Ent retanto, o conceito de reforço acima, most rava-se 
ambivalente:  referia-se ao fortalecimento ( reforço posit ivo)  e à redução na 
probabilidade do comportamento ( reforço negat ivo) . Resolveu-se a ambivalência, 
quando, em "Ciência e Comportamento Humano", o reforço descreveu apenas o 
fortalecimento do comportamento, pela produção de eventos conseqüentes, no 
reforço posit ivo, ou pela remoção deles, no reforço negat ivo. Restava descrever o 
decréscimo do comportamento. B. F. Skinner o fez, no mesmo livro, retornando 
ao termo punição, ent retanto, sem conotações ét icas. Reint roduziu-se punição, 
descrevendo a dim inuição na probabilidade do comportamento;  seja pela 
produção dos reforçadores negat ivos (punição t ipo 1) , ou pela remoção dos 
posit ivos (punição t ipo 2) . Nesta nova "punição", há a produção de reforçadores 
negat ivos, dim inuindo a probabilidade do comportamento. Portanto, opõe-se ao 
reforço negat ivo, onde há remoção de reforçadores negat ivos, aumentando a 
probabilidade do comportamento que é seguido destes efeitos. Do mesmo modo, 
define-se, atualmente, " reforçador negat ivo" pela dim inuição na probabilidade de 
ocorrência do comportamento que segue, não mais por ser desagradável. A 
const rução conceitual do cont role aversivo tentou descrever o comportamento 
cient ificamente, a part ir  da interação organismo-ambiente, rompendo com valores 
ét ico-morais e com explicações populares ou mentalistas. B. F. Skinner tentou 
conceituar princípios comportamentais apenas com a noção de funcionalidade. 
Apesar do esforço, ao recuperar "punição", recuperou também as alusões aos 
eventos desagradáveis e produziu ambigüidades, ainda persistentes, ent re reforço 
negat ivo e punição. Atualmente, estendem-se as ressalvas da punição deliberada 
ao cont role aversivo como um todo. Por exemplo, não se dist ingue o cont role 
aversivo que ocorre naturalmente, daquele cuja aplicação é planejada, nem se 
dist ingue em quais condições, repertórios de fuga-esquiva podem ser desejáveis 
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ou não. Quanto à aplicação de princípios comportamentais, pouco tem sido 
avaliado dos efeitos indesejáveis resultantes de procedimentos não aversivos. 
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Daniely Tatm atsu (Hospital Universitário Walter Cant ídio) , Carlos Bruno (Universidade de 
Fortaleza) , Fernando Ram os (Universidade Federal do Maranhão)  
 5 �	������ ����

Estudo epidem iológico descrit ivo com objet ivo de est imar a prevalência de 
sintomatologia depressiva em crianças internadas em um hospital infant il de 
referência na cidade de Fortaleza, Ceará. Cinqüenta e uma (51)  cr ianças na faixa 
etária de sete a doze anos de idade foram avaliadas ut ilizando-se o I nventário de 
Depressão I nfant il (CDI )  e seus acompanhantes at ravés do I nventário Beck de 
Depressão (BDI ) . Os dados foram submet idos à análise estat íst ica at ravés do 
programa STATA versão 6.0. Os testes estat íst icos realizados foram:  Exato de 
Ficher e Regressão Logíst ica. A prevalência de sintomatologia depressiva foi 
observada em 74, 51%  da população estudada e em 62,75%  dos 
acompanhantes. Foi verificada correlação ent re sintomatologia depressiva nas 
crianças e as seguintes variáveis:  sexo, idade e urbanização. Não foram 
constatadas associações ent re sintomatologia depressiva e escolaridade, renda 
fam iliar, número de internações, recebimento de visitas durante a internação, 
patologias físicas pelas quais a cr iança foi internada, quadros depressivos ent re os 
acompanhantes e escolaridade destes. Os sintomas mais prevalentes, em ordem 
crescente foram:  crises de choro, preocupação excessiva, postura passiva, baixa 
auto-est ima, sensação de fracasso e auto-avaliação negat iva. Altas taxas de 
prevalência de sintomatologia depressiva, bem como o índice elevado de ideação 
suicida, foram observados, tanto nas crianças (9,8% )  como ent re os 
acompanhantes (54,9% ) . Sugerem-se estudos longitudinais e qualitat ivos no 
intuito de oferecer subsídios para a definição de critér ios diagnóst icos específicos 
para depressão infant il e o desenvolvimento de polít icas públicas de atenção 
primária em saúde mental infant il. Pesquisa com consent imento do Comitê de 
Ét ica em Pesquisa at ravés do Parecer nº 31/ 03. 
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Vanessa Andreia Migot to (Puc cam pinas) , Alice Gom es Mauricio ( ITCR)  
 5 �	������ ����

Pode-se afirmar que o Psicólogo tem importante cont r ibuiçao no sent ido da 
humanizaçao no hospital. Humanizar é socorrer as necessidades do out ro, 
dialogando com o paciente,a fam ilia e com a equipe de saúde etc. No caso com 
crianças inst rumentos podem ser ut ilizados no atendimento que perm it irão a 
expressão dos seus sent imentos e consequentemente a intervençao do Psicólogo. 
Um bom relacionamento só será estabelecido se a mãee a criança perceber no 
médico e na equipe, compreensão de sua situação pessoal, fam iliar e social. 
Sendo assim  uma confiança estabelecida perm ite uma segurança e equilibr io 
emocional necessário para uma soluçao adequada. Esse t rabalho tem como 
objet ivo viabilizar a part icipação do paciente ao t ratamento, dim inuir as 
ansiedades, medos e expectat ivas irreais em relação a doença que a criança 
fantasia. Orientação a família nos cuidados de volta a casa e a importancia do 
t ratamento, esclarecimento de duvidas, ou seja incent ivar os fam iliares a 
quest ionar a equipe médica sobre a evolução da criança, o t ratamento, 
part icipando assim  efet ivamente do processo. 
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Dácio Silva (Cent ro Universitário Nove de Julho) , Cássia Thom az (Cent ro Universitário Nove de 
Julho)  
 5 �	������ ����

A terapia compor tamental é uma das prát icas clínicas do analista do 
comportamento. Essa forma de atuação é caracterizada por alguns procedimentos 
como análise funcional, audiência não-punit iva e manejo de cont ingências, que 
são ut ilizados pelos terapeutas para ident ificar e modificar os comportamentos 
"problema" de um cliente, que geralmente t razem sofr imento. Na maioria das 
vezes, essa prát ica ocorre dent ro do consultório, o que poderia lim itar a 
generalização das intervenções no consultório para o ambiente natural do cliente. 
Nesse sent ido, há uma ferramenta que contornaria, em parte, tal lim ite:  o 
acompanhamento terapêut ico. Nesse, um estudante, geralmente da área da 
saúde, ou até mesmo o terapeuta, romperia os lim ites do consultório e 
acompanharia seu cliente no ambiente natural, facilitando assim  a ident ificação 
das relações pessoais do cliente com seu ambiente, e a adesão deste ao 
t ratamento. Para isso, o AT deveria possuir algumas habilidades essenciais para 
sua prát ica, como técnicas em observação, domínio dos conceitos da Análise do 
Comportamento e uma boa relação terapêut ica. Com base nesta proposta, esse 
estudo objet ivou caracterizar a forma de avaliação dos terapeutas 
comportamentais em relação ao t rabalho do AT. Foi enviado um quest ionário 
contendo questões que envolvem o t rabalho do AT, a terapeutas 
comportamentais que atuam na cidade de São Paulo e que já se ut ilizaram dessa 
ferramenta. 
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Renata Asato (Universidade Estadual Paulista -  UNESP) , I vy Mart inez (Universidade Estadual 
Paulista -  UNESP) , Christ iana Alm eida (Universidade Estadual Paulista -  UNESP) , Dora Taques 
(Universidade Estadual Paulista -  UNESP) , Ahianassan Terreri (Universidade Estadual Paulista -  
UNESP) , Olga Rodrigues (Universidade Estadual Paulista -  UNESP)  
 5 �	������ ����

O I nventário Portage Operacionalizado avalia o desenvolvimento infant il e de 
bebês de até quat ro meses de idade at ravés do protocolo de Est imulação I nfant il, 
composto por 45 comportamentos, específicos para esta população. O projeto de 
Acompanhamento do desenvolvimento de bebês no primeiro ano de vida:  
avaliação e orientação aos pais prevê avaliações mensais do repertório de bebês 
neste período. O presente estudo, parte deste projeto maior, pretendeu analisar o 
repertório comportamental de bebês no primeiro mês de vida a part ir  deste 
protocolo. Part iciparam deste estudo 58 bebês, 31 meninos e 27 meninas, sendo 
18 prematuros, nove de baixo peso (abaixo de 2.500g)  e 31 filhos de mães 
adolescentes. A avaliação do repertório comportamental foi realizada em data 
próxima ao aniversário do primeiro mês de vida dos part icipantes. A mesma foi 
conduzida no Cent ro de Psicologia Aplicada, da UNESP de Bauru, em sala própria 
para esta finalidade. Esta pesquisa teve como objet ivo verificar, dos 
comportamentos presentes neste protocolo, quais eram mais freqüentes no 
primeiro mês, se há diferenças ent re os sexos masculino e fem inino e ent re as 
condições de r isco. Os pais part iciparam como mediadores e informantes. Os 
resultados obt idos most raram que, dos 45 comportamentos sugeridos pelo 
protocolo de Est imulação I nfant il, a maioria dos bebês apresentou 44%  dos 
comportamentos avaliados. Porém, observou-se diferença ent re os sexos:  as 
meninas apresentaram 49%  dos comportamentos avaliados enquanto que os 
meninos apresentaram 41%  destes comportamentos. Tomando como base a não 
ocorrência do comportamento para todas as crianças observamos que as meninas 
prematuras não apresentaram 31%  dos comportamentos, as de baixo peso 18%  
e as filhas de mães adolescentes 15% . Para os meninos observamos que os de 
baixo peso não apresentaram 35%  dos comportamentos, os prematuros 29%  e 
os filhos de mães adolescentes 15 % . Considerando a ocorrência para mais de 
50%  dos bebês, observamos que tanto meninas prematuras quanto de baixo peso 
apresentaram 47%  dos comportamentos avaliados, e as filhas de mães 
adolescentes 53% , enquanto que os meninos de baixo peso apresentaram 42%  
dos comportamentos, os prematuros 40 %  e os filhos de mães adolescentes 41% . 
Os dados obt idos parecem indicar para o efeito da condição de r isco agindo 
diferentemente para meninos e meninas. É possível concluir que prematuridade e 
baixo peso são condições que afetam o desempenho de meninos, enquanto que 
para as meninas a condição pior é a prematuridade. Todavia, estudos com 
população maior devem ser conduzidos para validar estes dados. 
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Pedro Cardoso (Universidade Federal de São Carlos) , Roberto Soares (Universidade Federal de 
São Carlos) , Jesus Reis (Universidade Federal de São Carlos)  
 5 �	������ ����

O individuo é exposto a est ímulos aversivos incont roláveis não cont ingentes 
a uma resposta específica, este não consegue aprender respostas efet ivas de fuga 
caracterizando o desamparo aprendido. Em nossa sociedade a aquisição de 
dinheiro pode ser uma operação estabelecedora pela qual o individuo tenha 
condições de responder adequadamente para fugir de situações aversivas, 
podendo ser considerado também um reforçador primário evidente por. 
Entendendo-se que generalização é a difusão dos efeitos de reforço durante um 
est ímulo para out ros est ímulos que diferem do original ao longo de uma ou de 
mais dimensões. O cliente era um estudante universitár io e que no início da 
terapia mora em uma república com out ros estudantes da universidade. Filho de 
pais separados, sustentado pelo pai, após a separação, foi morar com o pai que 
atualmente mora com out ra parceira. Este chega ao atendimento relatando sobre 
as dificuldades de se relacionar com out ras pessoas e coloca a sua preferência por 
ficar sozinho, diz também sent ir  pouca vontade de fazer qualquer coisa e até 
mesmo de viver, o cliente relata dificuldades financeiras e devido a isso, ele só 
tem feito uma refeição por dia, e tem caminhado uma longa distância por não 
poder pagar a condução. No levantamento de história de vida foi ident ificado que 
havia um agente punidor, este era quem provia os recursos financeiros para o 
cliente, o que impedia o cliente de exercer o cont ra-cont role. Os objet ivos da 
intervenção foram proporcionar ao cliente aumento do repertório social e 
empoderamento econômico. Para tanto foi adotado t reino de assert ividade por 
meio de técnicas de ensaio comportamental e leitura de textos. Além disso, novas 
regras comportamentais foram sugeridas ao cliente por meio de mandos em it idos 
pelo terapeuta. No sent ido do cliente adquir ir  recursos o terapeuta também 
aconselhou procurar os serviços de bolsa-auxílio proporcionados pela 
Universidade. O t reino de habilidades sociais e a conseqüente interação com a 
assistente social sugerida pelo terapeuta possibilitaram ao cliente a generalização 
de respostas adequadas socialmente e conseqüentemente aumentaram a 
freqüência de reforçadores sociais, pois, cont ingente a essas respostas, o cliente 
conseguiu bolsa-auxílio moradia e alimentação da Universidade, entendendo que 
assim  o cliente tornou-se mais independente da ajuda financeira do pai, o 
colocava em uma situação onde o agente punidor podia exercer pouco cont role 
sobre o seu comportamento. As mudanças nestas condições levaram a uma 
mudança substancial nas relações sociais do cliente. Os escores nos I nventários 
de ansiedade e depressão do Beck most raram uma dim inuição substancial. 
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Pat rícia Luque Carreiro (UnB)  
 5 �	������ ����

Trata-se de um estudo de caso de um cliente atendido na Clínica-escola 
Cenfor (UniCeub -  Brasília) , no período de agosto de 2003 a julho de 2004. O 
cliente foi encaminhado para o projeto de estágio em terapia comportamental/  
adulto pelo projeto de estágio em psicodiagnóst ico. O cliente veio com uma 
bateria de testes e um laudo que atestavam Transtorno Esquizóide de 
Personalidade. A avaliação comportamental perm it iu perceber alguns padrões 
disfuncionais, e cont role de variáveis históricas que t raziam grandes prejuízos à 
vida afet iva e interpessoal do cliente. Para a coleta de dados, foi necessário cr iar 
algumas ferramentas que ensinassem o cliente a em it ir  tatos e recontar sua 
história de vida. A intervenção baseou-se em análise funcional e foram propostos 
diversos exercícios para que o cliente atuasse de maneira a modificar as 
cont ingências presentes em sua vida. Com cerca de dois semest res de 
atendimento, o cliente demonst rou diversos progressos na vida cot idiana, sendo 
capaz de melhorar significat ivamente sua qualidade de vida. 
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André Luis Jonas (Universidade São Judas Tadeu) , Fernanda Elvira Chilot t i (Universidade São 
Judas Tadeu) , Marcela Leite (Universidade São Judas Tadeu)  
 5 �	������ ����

Ao se falar em terapia, o cenário que se delineia são encont ros periódicos de 
duas ou mais pessoas, onde se faz m ister o estabelecimento de uma relação de 
confiança que tenha como objet ivo principal que o cliente seja beneficiado. Para 
se obter sucesso na relação terapêut ica podem-se mencionar, ent re out ras coisas, 
a necessidade de um vínculo previamente estabelecido e mant ido;  e um 
terapeuta preocupado e aberto a aceitar o que o cliente t rouxer, pois há 
característ icas no terapeuta que t ranscendem abordagens teóricas, como:  
empat ia, congruência e aceitação posit iva incondicional. Dessa forma, o terapeuta 
também é uma variável que influenciará posit iva e/ ou negat ivamente o processo 
terapêut ico. Essas são algumas das questões para melhor entender a relação 
terapeuta-cliente, uma vez que a literatura existente sobre o assunto ainda é, 
deveras, escassa e redundante. A metodologia ut ilizada para pesquisa de 
referências cient íficas relacionadas as seguintes palavras-chaves foram ut ilizadas 
como método de t r iagem inicial:  a)  Relação terapêut ica;  b)  Relacionamento 
terapêut ico;  c)  Processo terapêut ico;  d)  Aliança terapêut ica;  e)  I nteração 
terapeuta-cliente;  Precisão/ r igidez comportamental;  f)  Precisão/ r igidez de 
comportamento e, g)  Comportamento insensível/ insensit ivo.Após a t r iagem 
inicial, fez-se uma nova busca excluindo-se as palavras:  Gestalt ;  Transferência;  
Cont ra- t ransferência;  Psicanálise;  Psicanalít ico;  Analít ico;  Freud e, Jung.Tendo 
como norteador o acima exposto, pesquisou-se nas bases de dados de 
importância cient ífica todas as referências existentes na literatura quanto à 
relação terapeuta-cliente na abordagem comportamental em Português, I nglês e 
Espanhol e, a seguir está o cenário pesquisado até o momento (base em 
21.04.2005) .Dos 1.550 art igos encont rados na base de dados PsycI NFO Database 
Record, 299 foram examinados e, destes, 71 cont inham uma ou mais das 
palavras-chaves usadas como critér io de t r iagem. Em relação aos 71 art igos 
selecionados, 31 estão relacionados ao tema proposto para esse estudo e 40 não 
estão relacionados. Dos 700 art igos encont rados na base de dados Dedalus tendo 
como base o mesmo critér io de busca, apenas 14 estão relacionados ao tema 
aqui proposto e, dos 640 art igos da base de dados BVS, 11 foram separados por 
estarem dent ro da temát ica que esse estudo se propõe. Esse estudo tem como 
objet ivo expor o "estado da arte" sobre relação terapeuta-cliente na abordagem 
Comportamental, a definição de papéis no processo terapêut ica e most rar os 
aspectos teóricos e metodológicos dent ro da abordagem comportamental 
proporcionando assim  maior esclarecimento sobre o assunto. 
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Angelo Sam paio (UFBA)  
 5 �	������ ����

A discussão sobre prát icas culturais at ravessa a Análise do Comportamento 
ao menos desde a publicação de "Walden Two" (Skinner, 1948) . O tema, porém, 
parece ter ganhado maior relevo na área apenas em meados da década de 1980 -  
sobretudo com as primeiras aproximações ao Materialismo Cultural do 
ant ropólogo Marvin Harris (Lloyd, 1985;  Vargas, 1985)  e com a criação do 
conceito de metacont ingências por Sigrid Glenn (Glenn, 1986) . A proposição de 
Glenn parece abrir possibilidades prom issoras de diálogo ent re a Análise do 
Comportamento e a Ant ropologia Cultural e de exploração do " terceiro nível de 
seleção do comportamento" (Skinner, 1981) . Apesar da existência de pouca 
pesquisa empírica ut ilizando o conceito, Sigrid Glenn tem repet idamente revisto 
os conceitos que ut iliza para t ratar das prát icas. Um bom entendimento do 
conceito de metacont ingências e uma aproximação a esta área -  que tem sido 
chamada de Ant ropologia Comportamental (Lloyd, 1985;  Mallot , 1988)  -  podem 
ser buscadas at ravés da análise das mudanças por que passou aquele conceito (e 
out ros correlatos) . Desde sua primeira ut ilização por Sigrid Glenn (Glenn, 1986)  
até suas mais recentes reformulações (Glenn, 2004) , o conceito foi 
constantemente refinado. Assist iu-se, por exemplo, à diferenciação de 
metacont ingências e macrocont ingências e à redefinição do próprio conceito de 
prát icas culturais. Se este relat ivamente novo campo de invest igação ainda não 
produziu certezas ou pesquisas empíricas bem reconhecidas na área, ele 
certamente aponta para questões fundamentais para a sobrevivência da nossa 
cultura e para a expansão da Análise do Comportamento como campo de saber 
voltado para o entendimento compreensivo da ação humana. 
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Marilza Mest re (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR) , Julia Paschoal (Faculdade 
Evangélica do Paraná -  FEPAR) , Flávia Kouketsu (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR) , 
Micheli Silva (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR) , Marcelo Gervásio (Faculdade 
Evangélica do Paraná -  FEPAR) , Francine Ort iz (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR)  
 5 �	������ ����

Este t rabalho visa relatar at ividades de extensão universitár ia de alunos de 
psicologia da Faculdade Evangélica junto a uma inst ituição de recuperação de 
adictos em substâncias psico-at ivas. Atuar junto à comunidade, que é a 
característ ica na extensão pode, e deve, ser feita usando toda e qualquer 
oportunidade que o profissional -  ou aluno -  disponha. Tendo isso como prem issa 
o presente relato t raz a experiência destes alunos na part icipação em oficinas 
oferecidas pela Aldeia Cannara (Curit iba/ PR)  -  especializada em recuperação de 
dependência quím ica. O docente e seus alunos, enquanto part icipantes das 
oficinas, puderam interagir com a comunidade usuária dos serviços da I nst ituição 
de modo informal e assim  conviver durante com suas regras e dúvidas, ouvindo 
suas crenças e cont ingências, no que tange ao contato a drogadição. As oficinas 
ocorreram durante um dia todo e, por isso, no intervalo ent re manhã e tarde 
houve um almoço de confraternização. Neste intervalo foi possível observar a 
dinâm ica do paciente e da sua família no cot idiano. Nessa situação foi possível 
intervenção informal, em conversa corr iqueira, no sent ido de pontuar e ajudar o 
processo discrim inat ivo dos membros da família, como, por exemplo, sobre a 
necessidade da comunicação aberta, sem subterfúgios e ment iras ent re eles. A 
at ividade de extensão parece, se torna mais eficiente quanto mais dent ro da 
realidade social vivida pela comunidade esta at ividade ocorrer. Além disso, a 
avaliação ent re os alunos e professora teve como saldo a grat ificação pessoal de 
part icipar do cot idiano da inst ituição e também serviu para fazer desse futuro 
profissional alguém que desm ist ificou o conceito da "neut ralidade" cient ifica. 
Propiciou, igualmente, um bom conhecimento quanto à dinâm ica fam iliar, o que 
ajuda o profissional a entender o paciente e também saber com qual membro da 
família poderá contar quando este sair para o mundo, isto é, não est iver mais 
internado, mas dando cont inuidade ao t ratamento.  

 3$/$95$6�&+$9(�  Extensão universitár ia;  drogadição;  crescimento pessoal e 
interação cliente-profissional. 
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Marilza Mest re (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR) , Sim one Murara (Faculdade 
Evangélica do Paraná -  FEPAR) , Crist iane Tot t i (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR) , 
Giselle Zavadniak (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR) , Lendra Cortellet i (Faculdade 
Evangélica do Paraná -  FEPAR) , Marília Boaron (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR)  
 5 X	Y�a�W�V ����

O presente t rabalho visa apresentar uma amost ra piloto de pesquisa que 
vem se realizando na Aldeia Cannara (Curit iba/ PR)  por docente e discentes do 
curso de Psicologia da Faculdade Evangélica. Pesquisas anteriores, com crianças e 
adolescentes, demonst raram que a forma de educar produz comportamentos do 
t ipo opositor, comum em usuários de droga. Esta pesquisa tem, portanto, como 
objet ivo geral verificar se esse dado se reproduz em adultos que, declaradamente 
se consideram dependentes quím icos, uma vez que se encont ram em inst ituição 
de recuperação. O est ilo parental parece ter função determ inante no inicio da 
adicção às drogas, e na manutenção desse uso (abuso) . As formas de inter-
relação fam iliar, os vínculos afet ivos, acabam por deteriorar o envolvimento do 
usuário com o ambiente em torno da droga e a família ( funcional)  passa a se 
comportar de modo inadequado. Portanto, tem-se como hipótese que a educação 
tem influência direta sobre o uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas, no sent ido de 
propiciar o desenvolvimento de repertório comportamental que induz a envolver-
se em cont ingências propícias a dinâm ica conflituosa. Tal estudo just ifica-se pela 
necessidade de t rabalho, prevent ivo e ou curat ivo, dessa desordem de 
conseqüências sociais drást icas. A metodologia é correlacional, onde se irá 
comparar a ent revista com adictos e não-adictos, além de suas repostas ao 
inventário I EP.Os dados, até agora encont rados, apontam para a confirmação da 
hipótese inicial, uma vez que num N=  8 sujeitos, quat ro adictos e quat ro não 
adictos, os primeiros apresentam I EP compat ível com risco de desenvolvimento 
de comportamento ant i- social confirmado pela história de vida de ambos. E nas 
pessoas da população (não-adictos)  apareceu relacionamento saudável. Até a 
apresentação no congresso uma amost ra maior j á terá sido efetuada. No entanto 
o que aqui se pretende é divulgar o objet ivo e a metodologia da pesquisa 
inst igando a comunidade cient ifica a ampliar a amost ra no terr itór io nacional ou 
est rangeiro. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Drogadição;  inventário de est ilo parental;  psicologia prevent iva e 
terapia de família. 
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Marilza Mest re (Faculdade Evangélica do paraná -  FEPAR) , Renata Manzoni (Faculdade 
Evangélica do paraná -  FEPAR) , Janete Eschionato (Faculdade Evangélica do paraná -  FEPAR) , 
Sim one Silva (Faculdade Evangélica do paraná -  FEPAR) , Ana Paula Lim a (Faculdade 
Evangélica do paraná -  FEPAR) , Vanessa Cam pos (Faculdade Evangélica do paraná -  FEPAR)  
 5 X	Y�a�W�V ����

Saber pesquisar tornou-se um inst rumento fundamental a qualquer 
profissional, no sent ido de que as t ransformações sociais ocorrem cada vez com 
maior velocidade e com alcance amplificado à humanidade como um todo. São 
muitas alterações e em várias instancias da sociabilidade. Uma das áreas que 
requer const rução de conhecimento urgente é a que t rata da dependência 
quím ica em geral e, em part icular a co-dependência fam iliar que acompanha esse 
quadro. O presente t rabalho possibilita visualizar como um grupo de estudantes 
consegue fazer, simultaneamente ao seu aprendizado na lide de pesquisador, a 
const rução de conhecimento nessa sub-área da saúde. Ent re out ras tarefas do 
projeto de pesquisa em andamento, na Aldeia Cannara -  inst ituição de 
recuperação de dependentes quím ico -  Curit iba/ PR, os alunos t iveram acesso ao 
acervo de prontuários em arquivo morto. Sob orientação, eles desenvolveram um 
protocolo de "garimpo" de informações sobre o perfil de pessoas que apresentam 
-  declaradamente -  a dependência quím ica. Na fase atual os alunos estão 
coletando tais dados, mas alguns resultados já t ransparecem. Ent re tais 
resultados observou-se a predominância das prát icas parentais de punição 
inconsistente e ou monitoria negat iva nos indivíduos em cujos lares havia exist ido 
dependente quím ico. E eles provêm de lares onde havia est ilo educacional 
punição inconsistente e ou monitoria negat iva, ent re out ras das característ icas do 
I EP. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Drogadição;  prevenção;  terapêut ica;  co-dependência. 
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Marilza Mest re (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR) , Neuzi Barbarini (Faculdade 
Evangélica do Paraná -  FEPAR) , Janine Antonio (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR) , 
Sim one Murara (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR) , Micheli Meira (Faculdade Evangélica 
do Paraná -  FEPAR) , Karla Sim as (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR)  
 5 X	Y�a�W�V ����

Objet iva-se, com esse t rabalho, part ilhar com a comunidade acadêmica uma 
metodologia de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvida pelas primeiras 
autoras (professoras de psicologia)  e aplicada pelos demais part icipantes (alunos 
de pós-graduação e graduação em psicologia) , com auxílio dos fisioterapeutas, 
sendo a clínica (CI )  coordenada por uma fisioterapeuta, a últ ima autora. A 
presente at ividade de extensão e pesquisa ocorre em inter-disciplinariedade ent re 
esses dois cursos da Faculdade Evangélica do Paraná. Os alunos de psicologia 
atuam em intervenções de terapia de apoio (emergencial e ou de adesão ao 
t ratamento em fisioterapia)  aos pacientes da clinica e também aos parentes que 
acompanham a esses pacientes e que possam interferir  nesse processo de 
t ratamento, a pedido dos alunos de fisioterapia e sob orientação de seu professor 
de fisioterapia. Todos os atendimentos são relatados por escrito e enviados às 
supervisoras, via e-mail. A professora "salva" -  vir tualmente -  o relatório em 
"pasta" própria a cada aluno e,onde há sub-pastas correspondentes a cada caso 
da responsabilidade do referido aluno;  a professora, então, então, procede a 
orientação com sugestões e resoluções das dúvidas t razidas pelos acadêmicos, 
escrevendo-as no próprio relatório, no local adequado à dúvida, em let ra 
maiúscula e em cor vermelha. Remete de volta ao autor, por e-mail, e aos demais 
alunos de grupo de supervisão. Todos devem ler as correções, pois nela são 
incluídas sugestões de leitura e atuação. O aluno deve imprim ir o relatório 
corr igido e montar um port fólio com todos os relatórios de cada paciente. Deste 
material são ret irados os dados necessários para pesquisa. Na semana posterior 
ao atendimento,os alunos se encont ram e recebem supervisão "ao vivo", dos 
casos mais graves ou emergentes, mas todos já tendo recebido supervisão 
"virtual"  para cada um de seus casos. Em face da dinâm ica do t rabalho em 
ambulatório, essa metodologia pôde atender a rapidez de decisão e agilidade de 
pensamento exigidas dos alunos que realizam terapia de apoio, pois essa difere 
do atendimento em consultório t radicional. Desta forma não há como o aluno 
esperar para relatar após uma semana e retornar para leitura e reflexão, duas 
semanas depois dos fatos terem ocorr ido. Com esse método ele volta para o 
próximo atendimento, imediato, com suas dúvidas em andamento de solução e 
tendo discut ido-as com seus pares e com sua supervisora. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Extensão universitár ia;  supervisão clínica;  pesquisa acadêmica e 
supervisão ent re pares. 
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Marilza Mest re (Faculdade evangélica do paraná -  FEPAR) , Sim one Murara (Faculdade 
evangélica do paraná -  FEPAR) , Janine Antonio (Faculdade evangélica do paraná -  FEPAR) , 
Mariana Monteiro (Faculdade evangélica do paraná -  FEPAR) , Adriana Paredes (Faculdade 
evangélica do paraná -  FEPAR) , Nancy Chorates (Faculdade evangélica do paraná -  FEPAR)  
 5 X	Y�a�W�V ����

A psicologia vem passando por mudanças que visam atender as demandas 
que estão sendo const ruídas pela história. A atuação psicoterápica tem sido, cada 
vez mais, requisitada nas mais diversas áreas e o modelo clínico, permanente por 
quase cem anos, não atende mais ao que se pede do profissional psicólogo nas 
novas áreas de sua atuação. A criat ividade, então, vem sendo um dos 
inst rumentos de maior valia. Um exemplo disso são as alterações que dizem 
respeito ao set t ing terapêut ico. Se há pouco tempo o ideal era proceder ao 
atendimento em salas com privacidade e num colóquio ent re cliente e terapeuta, 
hoje isso não se faz mais possível e nem mesmo necessário em algumas 
situações. Na clínica integrada de atendimento em fisioterapia da Faculdade 
Evangélica, a psicologia e a fisioterapia foram desafiadas a criar formas de atuar 
interdisciplinarmente. A parceria ent re esses dois profissionais vem se most rando 
de muita eficiência e de ganho significat ivo para o paciente. Além destes, ganham 
também os profissionais que crescem na sua área de atuação e como pessoas. 
Para atender essa demanda muitas vezes o psicólogo atua junto com o 
fisioterapeuta, na cabine de fisioterapia, enquanto o paciente fisioterápico recebe 
aplicação de procedimentos manuais ou de máquinas. Além desse local, é 
freqüente observar o psicólogo atendendo nos corredores, na sala de espera e, 
até mesmo, no banheiro e nos bancos do jardim  externo á clinica. É interessante 
observar que, ao despreocupar-se da questão de privacidade ext rema, ampliou-se 
a ligação afet iva ent re profissionais que tomam o paciente como um único ser, 
que é de responsabilidade conjunta, não mais fragmentado em queixas dispersas 
e estanques. Então, não se está apenas falando de locais diferentes para atender, 
mas de uma postura diferente dos profissionais no atendimento. O paciente é 
uma pessoa total que se apresenta para ser atendido, e o é. Respeitado em sua 
essência por uma equipe que estuda suas queixas, discute-as e t roca informações 
e, em conjunto planeja o t ratamento e seus resultados. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Psicologia da saúde;  inter-disciplinariedade e clínica. 
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Marilza Mest re (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR) , Janine Antonio (Faculdade 
Evangélica do Paraná -  FEPAR) , Ariana Mam carz (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR) , 
Raphael Am aral (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR) , Rodrigo Santana (Faculdade 
Evangélica do Paraná -  FEPAR) , Tânia Voss (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR)  
 5 X	Y�a�W�V ����

O presente t rabalho tem por objet ivo verificar a eficácia da atuação 
psicológica em equipe interdisciplinar. I sto é, se a atuação do psicólogo melhora a 
qualidade do t ratamento em relação ao profissional de fisioterapia. O método 
usado é qualitat ivo, com pesquisa-part icipante, em que os alunos e o professor de 
psicologia foram os pesquisadores em situação de at ividade de extensão de 
ensino com atendimento comunitário. Os dados da amost ra-piloto (N =  36) , 
dizem respeito ao t rabalho interdisciplinar desenvolvido na clínica de atendimento 
I ntegrado (CI ) , numa parceria do curso de psicologia em apoio ao da fisioterapia, 
da Faculdade Evangélica do Paraná (FEPAR) . Desse montante (n =  10)  foram 5 
professores e 5 alunos de 4º ano de fisioterapia;  n =  28, pacientes usuários dos 
serviços do CI ;  n =  6, fam iliares de pacientes fisioterápicos e acompanhantes no 
t ratamento. Os inst rumentos usados foram:  técnica de observação de 
comportamentos e quest ionários adaptados à realidade vivida, os quais foram 
criados a part ir  das observações. A pesquisa aconteceu por meio de ent revistas 
individuais com professores e alunos de fisioterapia, fazendo-se o levantamento 
das necessidades da comunidade de fisioterapeutas em relação ao serviço de 
psicologia. Os alunos de psicologia (de pós-graduação e da graduação)  realizaram 
atendimentos de terapia de apoio (emergencial)  aos pacientes selecionados por 
indicação dos fisioterapeutas (professores e alunos-estagiários) , ou seja, aqueles 
pacientes que estavam tendo dificuldades de adesão ao t ratamento. A medida foi 
realizada, na presente amost ra-piloto, por meio de um protocolo -  cr iado pelo 
grupo de pesquisadores -  em que se avaliou o antes e o depois da atuação 
psicológica ( terapia de apoio)  em várias situações:  no número de sessões de 
psicologia necessárias para a adesão do paciente ao t ratamento;  na influência da 
família do paciente na sua adesão ao t ratamento fisioterápico;  o grau de 
sat isfação do fisioterapeuta atendente em relação ao atendimento realizado pelo 
psicólogo àquele paciente. Esses dados foram relacionados e analisados de forma 
qualitat iva, por análise de conteúdo e, quant itat iva, por t ratamento estat íst ico 
com testes não-paramétricos, tais como os de Mann-Whitney e o de Spearman. 
Os resultados apontam para a eficácia da intervenção psicológica no t ratamento 
de fisioterapia, aumentando a adesão ao t ratamento pelo paciente e seus 
fam iliares, assim  como ocorrendo melhoria na qualidade de t rabalho do 
fisioterapeuta, prevenindo e reduzindo o est resse, em alguns dos casos 
ent revistados. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Atendimento clínico;  inter-disciplinariedade;  prevenção de st ress e 
adesão ao atamento. 
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Marilza Mest re (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR) , Sim one Murara (Faculdade 
Evangélica do Paraná -  FEPAR) , Kelim  Toaldo (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR) , 
Jefferson Gonçalves (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR) , Nathaly Santos (Faculdade 
Evangélica do Paraná -  FEPAR) , Michele Gouveia (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR)  
 5 X	Y�a�W�V ����

O presente estudo visa reforçar a idéia de que alunos de primeiros anos de 
curso de Psicologia devem fazer at ividade de extensão universitár ia, e, também, 
apresentar um quadro informat ivo sobre as drogas de maior uso e suas 
característ icas. Nesse t rabalho, alunos de primeiros anos do curso de Psicologia 
da Faculdade Evangélica, buscaram literatura t radicional, cient ífica e leiga, que 
pudessem usar como inst rumento à pesquisa e extensão com dependentes 
quím icos. Tendo em vista que há escassez de informação de pesquisa cient ifica 
que use linguagem de fácil entendimento aos fam iliares das famílias de adictos 
(co-depentes) , tais alunos -  com o auxílio de levantamento bibliográfico -  
const ruíram um quadro informat ivo sobre quais as drogas de maior uso e abuso, 
como elas agem no organismo, que t ipo de dependência causam, como o fam iliar 
pode adquir ir  sdês que perm itam discrim inar se o adicto está usando ou não, 
ent re out ras informações importantes para se t rabalhar com tal problema social. 
Tal quadro , intencionalmente, sendo escrito em linguagem coloquial, de modo 
que mesmo população leiga e pouca inst rução pudesse entender o conteúdo. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Drogadição;  co-dependência;  prevenção e terapêut ica. 
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Anita Colletes Bellodi (Universidade Estadual de Londrina) , Carla Cam pana (Universidade 
Estadual de Londrina) , Cynthia Borges De Moura (Universidade Estadual de Londrina) , Evelise 
Mart inelli Maciel (Universidade Estadual de Londrina) , Kam ila Alves Da Silva (Universidade 
Estadual de Londrina) , Edwiges Silvares (Universidade de São Paulo)  
 5 X	Y�a�W�V ����

Pais competentes, mais provavelmente, facilitam o desenvolvimento dos 
comportamentos úteis e independentes, aumentando gradualmente a 
responsabilidade e autoconfiança de seus filhos. Visto que os pais podem se 
tornar agentes efet ivos para a produção de mudanças comportamentais em seus 
filhos, um programa de t reinamento para pais pode apresentar ót imos resultados 
na alteração do comportamento de seus filhos em casa, num curto espaço de 
tempo, mantendo-se a longo prazo e generalizando-se para out ros contextos. 
Este t rabalho teve como objet ivo comparar os resultados do uso dos 
procedimentos de vídeo- feedback e modelação em vídeo quanto à agilidade na 
produção de mudanças nos comportamentos parentais, aumentando os 
comportamentos de interação posit iva e dim inuindo os punit ivos. Part iciparam 
duas díades mãe- filho. As crianças t inham 3 e 4 anos, com queixa de 
comportamento externalizante e internalizante, respect ivamente. O procedimento 
consist iu em orientar as mães, alternando o procedimento de orientação de 
vídeo- feedback e modelação em vídeo, tomando-se medidas observacionais 
repet idas. Nos dois casos estudados, a modelação em vídeo apresentou melhores 
resultados na mudança de comportamentos parentais alvo da intervenção. Em 
um dos casos, a modelação em vídeo pode ter t ido um efeito facilitador para a 
melhor aprendizagem das habilidades-meta após a apresentação de vídeo-
feedback. Os resultados obt idos parecem demonst rar que assist ir  um terapeuta 
proficiente dando modelo das habilidades-alvo à mãe, interagindo com seu 
próprio filho, é relevante para que as mães percebam as mudanças imediatas no 
comportamento da criança em função de alterações simples no padrão de 
interação, embora estudos com amost ras maiores devam ser conduzidos para 
verificação desse efeito. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
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Marilza Mest re (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR) , Rafaela Sousa (Faculdade 
Evangélica do Paraná -  FEPAR) , Daniel Nascim ento (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR) , 
Luana Pinheiro (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR) , Sim one Murara (Faculdade 
Evangélica do Paraná -  FEPAR) , Ana Paula Costa (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR)  
 5 X	Y�a�W�V ����

O presente estudo visa divulgar uma metodologia desenvolvida pela 
professora orientadora desse t rabalho, para atender a demanda do curso de 
psicologia da Faculdade Evangélica (Curit iba/ PR) , que tem como polít ica 
oportunizar vivência de extensão acoplada à pesquisa aplicada. Dent ro dessa 
idéia a inst ituição Aldeia Cannara, especializada em recuperação de dependência 
quím ica, abriu suas portas a tais at ividades. A par da necessidade de const ruir 
conhecimento que possibilite a re- inserção social dos adictos e propicie qualidade 
de vida a seus fam iliares e, à sociedade como um todo, há a premência de formar 
profissionais nessa sub-área da saúde. Foi, então, idealizada uma metodologia, 
bat izada pela coordenação do curso como "Canguru". A orientadora da pesquisa é 
auxiliada por uma psicóloga (aluna de pós-graduação)  que tutora as at ividades de 
graduandos de terceiro ano em ent revista-clínica e, ambas na const rução e 
análise de inst rumentos de pesquisa. Esses terceiro-anistas, por sua vez, tutoram 
o t rabalho de alunos de segundo ano na pesquisa bibliográfica sobre os temas 
envolvidos. Os de segundo ano realizam a t ranscrição das fitas de ent revista e o 
t rabalho, posterior, de operacionalização de categorias de análise. A seqüência se 
fecha no auxílio que esses alunos dão aos de primeiro ano, no entendimento de 
conceitos necessários na leitura de textos que perm itam as at ividades de análise. 
Da mesma forma, há o preparo de todos para dar cont inuidade ao processo de 
pesquisa, no ano subseqüente. Aí como quarto, terceiro, segundo e primeiro 
anos, com at r ibuições cada vez mais de autonomia a lide do psicólogo. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Metodologia de pesquisa;  dependência quím ica e t reino de 
habilidades sociais int ra-equipe. 
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Pat rícia Kusum i (Departam ento de Psicologia, Unesp-cam pus Bauru) , Crist iane Oliveira Alves 
(Departam ento de Psicologia, Unesp-cam pus Bauru) , Olga Rodrigues (Departam ento de 
Psicologia, Unesp-cam pus Bauru) , Verônica Aparecida Pereira Figueiredo (Pós-Graduação em  
Ensino de Ciência, Unesp-Bauru)  
 5 X	Y�a�W�V ����

Estudos evidenciam o papel dos pais e cuidadores durante a infância, como 
est imuladores de processos de aprendizagem de importantes habilidades para o 
desenvolvimento humano. Para que esta est imulação seja eficaz é necessário que 
os pais e/ ou cuidadores discrim inem quais habilidades devem ser desenvolvidas 
em diferentes estágios. Buscou-se, neste estudo, comparar o relato dos pais 
sobre as habilidades motoras e de linguagem com os resultados obt idos num 
inventário de desenvolvimento infant il. Comparou-se os dados colhidos por meio 
de anamnese realizadas com 124 pais ou cuidadores de crianças, e os dados 
obt idos a part ir  da aplicação do I nventário Portage Operacionalizado ( I PO) . As 
crianças, 59 meninas e 65 meninos, com idade ent re 07 e 73 meses, 
apresentavam contam inação por chumbo acima do indicado como aceitável pela 
Organização Mundial de Saúde (nível de chumbo acima de 10&# 956; g/ dl de 
sangue) . Os dados da anamnese, sobre o desenvolvimento da linguagem, 
most raram que 31%  das crianças apresentaram problemas. Destas, 71%  
apresentaram dificuldade nos dois primeiros anos de vida, 26%  apresentaram 
dificuldades de linguagem no estágio inicial e no momento da avaliação e 3%  das 
crianças não apresentaram problemas iniciais, mas apresentam atualmente. 
Segundo os dados do I PO, sobre a linguagem, observou-se que 9%  das crianças 
apresentaram habilidades esperadas para sua faixa etária, 36%  apresentaram 
habilidades superiores à esperada para a idade e 55%  não atenderam ao 
esperado. Pode-se observar que um maior número de crianças com habilidades 
abaixo do esperado são apontadas pelo inventário na área de linguagem do que 
pelo relato dos pais. Quanto ao desenvolvimento motor, dados da anamnese 
apontam que apenas para 11%  dos part icipantes os pais ou cuidadores relataram 
problemas. Segundo o I PO, 53%  superaram o esperado para a sua faixa etária, 
14%  corresponderam ao esperado e 33%  obt iveram desempenho inferior. O 
desempenho melhor das crianças na área motora pode ser at r ibuído às condições 
do cot idiano que favorecem o desenvolvimento de habilidades que envolvem 
coordenação global, em geral avaliada nesta faixa etária. Estes resultados 
parecem indicar que, principalmente com relação à linguagem, os pais são pouco 
exigentes, desconhecendo, talvez qual o padrão esperado para cada faixa etária. 
Considerando que a contam inação por chumbo está presente nesta população, 
estudos conduzidos com grupos de cont role poderiam tornar estes dados mais 
confiáveis, o que não descarta a necessidade de desenvolvimento de programas 
com pais e educadores destacando a importância da est imulação infant il.Palavras-
chaves:  desenvolvimento infant il, relato de pais, contam inação por chumboApoio:  
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Cynthia Borges De Moura (Universidade Estadual de Londrina) , Daniele Fioravante 
(Universidade Estadual de Londrina) , Aline Da Silva Oliveira (Universidade Estadual de 
Londrina) , Fernanda Jacovozzi (Universidade Estadual de Londrina) , Ligia Tristão Casanova 
(Universidade Estadual de Londrina) , Edwiges Silvares (Universidade de São Paulo) , Evelise 
Mart inelli Maciel (Universidade Estadual de Londrina)  
 5 X	Y�a�W�V ����

Este t rabalho teve como objet ivo caracterizar o padrão de interação de mães 
com filhos em idade pré-escolar, com queixa de comportamento opositor, durante 
uma situação de brincadeira livre. Part iciparam da pesquisa dez mães com idades 
ent re 21 e 56 anos, 89%  casadas, com um a dois filhos, e seus respect ivos filhos. 
Todas as crianças apresentavam queixa de comportamento opositor e idade ent re 
t rês a cinco anos, sendo 78%  do sexo masculino. O procedimento consist iu em 
gravar em vídeo uma sessão livre de interação lúdica com cada dupla mãe-
criança. As mães eram inst ruídas a brincar livremente com seu filho com os 
brinquedos disponíveis na sala durante vinte m inutos. Regist rou-se a freqüência 
de quat ro comportamentos de interesse:  Elogios descrit ivos, elogios genéricos, 
ordens e crít icas. Os resultados most raram que as mães estudadas apresentaram 
alta freqüência de crít icas à criança e seu comportamento (0,73 respostas por 
m inuto) , e baixa freqüência de elogios, tanto genéricos, quanto descrit ivos (0,35 
elogios por m inuto) . Fazem também uso muito freqüente de ordens (1,47 
respostas por m inuto) . Assim , observou-se que o padrão se interação das mães 
consist ia no uso duas vezes maior de crít icas, quando comparado aos elogios. 
Esse dado apresenta relação direta com a queixa das mães quanto ao 
comportamento opositor de seus filhos, uma vez que est ilos parentais altamente 
punit ivos e exigentes estão correlacionados na literatura com problemas 
comportamentais das crianças, como constatado na amost ra estudada. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' P!Q ������������� , RTS�U%P�V :  18: 00: 00   ) P�W :  19: 30: 00 
�� 6 X	Y
Y
Z�X	Y �  CSE Intervenções Com unitárias;  Questões Sociais e Ét icas 
 $� P�R�U�^	a�Y�m�V6_�XDa�W6c�\�a�]�V6_�Xy[3X�\%U�X�P�\�QzP�_�Q�_�XDR�V6]%\%V�U�X	Y
Y
VB[3X�\�Q�]%t�a3[
P�U
V �
 
Pat r icia Crist ina Novaki (Unipar) , Johanne Susan Meneguzzi (Unipar) , Aniete Broet to (Unipar)  
 5 X	Y�a�W�V ����

A realização deste t rabalho foi pautada no propósito de estar aplicando a 
teoria com cunho em psicoterapia de grupo embasada dent ro da abordagem 
comportamental a um grupo de idosas da cidade de Cascavel/ Pr. Por meio das 
at ividades de psicoterapia de grupo buscou-se com essas integrantes o resgate de 
sua auto-est ima, assim  como promover autoconhecimento, a expressão de seus 
sent imentos, o desenvolvimento de habilidades sociais tais como o 
comportamento assert ivo e comunicação tendo como objet ivo final à melhora da 
qualidade de vida. Os encont ros de psicoterapia de grupo ocorr iam 
semanalmente, nas tardes de segunda- feira, por um período de 
aproximadamente uma hora e meia. O grupo de idosas era composto por dez 
integrantes de idades variando de 60 a 84 anos e as at ividades desenvolvidas 
compreendiam discussões sobre temas atuais de interesse das mesmas e da 
historia de vida de cada part icipante. Foram ut ilizadas como est ratégias 
terapêut icas at ividades como recorte e colagem, músicas, poemas, fotos e 
dinâm icas de grupo. Pode-se perceber a importância do estabelecimento do 
vinculo terapêut ico ent re as idosas e terapeutas-acadêmicas, pois somente por 
meio deste que as mudanças e orientações passaram a fazer parte da vida das 
part icipantes. Têm-se como resultados mais relevantes a ident ificação e 
expressão de sent imentos por parte das part icipantes tanto em relação ao grupo 
como também em out ros contextos, segundo relatos das mesmas. Observou-se 
também melhora na comunicação do próprio grupo e o uso de empat ia. Ao total 
foram realizadas 19 sessões no salão comunitário do bairro em que as idosas 
viviam disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Cascavel/ Pr. 
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Am anda Wechsler (Puc-Cam pinas) , Geraldo Fiam enghi (Puc-Cam pinas)  
 5 X	Y�a�W�V ����

Com a supervalorização da sociedade atual pela beleza e pela estét ica, os 
portadores de deform idades craniofaciais vêm sofrendo diversos preconceitos por 
se difer irem deste padrão. Os estudos ainda são cont raditórios ao tentar verificar 
a auto-est ima dessas crianças:  alguns dizem que sua auto-est ima é baixa, out ros 
afirmam não haver diferença da auto-est ima desta população com a das crianças 
normais. O mesmo acontece quando se aborda o tema dos relacionamentos 
sociais destas crianças, apesar da grande maioria das pesquisas sugerirem haver 
uma maior int roversão e isolamento social nas crianças portadoras de anomalias 
craniofaciais. O objet ivo deste t rabalho foi o de verificar a presença ou não de 
auto-est ima em crianças portadoras de deform idades craniofaciais, e 
compreender como essa auto-est ima está sendo const ruída. Foram ent revistados 
t rês part icipantes com idades ent re 08 e 10 anos, portadores de deform idades 
craniofaciais, em um hospital de reabilitação na cidade de Campinas, usando-se o 
teste C.A.T. As ent revistas foram gravadas com autorização dos responsáveis 
pelas crianças e analisadas qualitat ivamente, se baseando numa análise 
categorial e não na correção psicanalít ica própria do teste. Os resultados 
demonst ram que essas crianças apresentam problemas na auto-est ima, que se 
encont ra rebaixada;  as crianças referem frequentemente nas histórias 
sent imentos como t r isteza. Também aparecem problemas no relacionamento com 
pares, em que as crianças com anomalias faciais aparecem como int rovert idas e 
excluídas pelos seus colegas. Out ro problema presente está no relacionamento 
com os pais e fam iliares, em que estes superprotegem ou rejeitam seus filhos. As 
crianças também apresentaram falas bem agressivas, o que demonst ra que estão 
com dificuldades ao lidar com seu meio social. A doença também foi bastante 
citada, verificando-se que esta é bem presente na vida dessas crianças, que 
passam por um t ratamento longo. Assim , é necessária a presença do psicólogo no 
contexto hospitalar, onde elas estão inseridas, para que este acompanhe estas 
crianças e possa intervir caso surja alguma dificuldade. Apesar da amost ra ter 
sido pouco significat iva em termos quant itat ivos, pode-se concluir, 
qualitat ivamente, que crianças portadoras de deform idade craniofacial necessitam 
de suporte psicológico, assim  como suas famílias. 
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Fabiana Tintori (USP, UNIFESP, CLIN) , Márcia Da Rocha Pit ta Ferraz (CLIN/ GARPE-FMUSP)  
 5 X	Y�a�W�V ����

A intervenção em Orientação Profissional baseada nos princípios 
behavioristas difere das demais abordagens psicológicas no que tange a forma de 
entender a vocação. Segundo a concepção behaviorista, vocação é algo 
socialmente determ inado pela combinação de história genét ica, fam iliar e cultural. 
Assim  como a vocação, o comportamento de tomada de decisão é um 
comportamento operante que pode ser aprendido. Corresponde a um processo de 
manipulação de classes específicas de est ímulos efetuadas pelo indivíduo frente 
ao processo decisório. Dent re as variáveis envolvidas na escolha profissional 
estão as variáveis pessoais (cont role e expectat iva dos pais, influências sociais, 
história de reforçamento profissionais e ligadas à tomada de decisão. Apoiando-se 
nos pressupostos levantados por Moura (2004) , quando o indivíduo aprende a 
discrim inar os reforçadores que cont rolam seu comportamento ( interesses)  e 
comportamentos modelados e fortalecidos por tais reforçadores (habilidades)  
pareando-os com variáveis profissionais e manipula-as com rigor fará uma 
escolha profissional ajustada. O objet ivo do t rabalho é de auxiliar o indivíduo na 
redução do número de opções profissionais at ravés do processo de tomada de 
decisão, focando prioritar iamente a aprendizagem de decidir e/ ou escolher, 
ficando o conteúdo da escolha em si menos relevante. O procedimento foi 
aplicado em 5 adolescentes de classe média de São Paulo. Const ituiu-se de 11 
sessões:  ent revista de t r iagem individual, nove sessões em grupo de uma hora e 
t r inta m inutos cada e ent revista devolut iva individual. O procedimento est ruturou-
se em t rês fases:  de autoconhecimento;  de conhecimento da realidade 
profissional e de tomada de decisão. Ut ilizou-se de at ividades que abarcassem 
discussão e conseqüente reflexão de problemas relacionados à escolha 
profissional.Na fase de autoconhecimento, observou-se discrim inação de variáveis 
de cont role às quais os comportamentos de escolher estão expostos, e discussão 
sobre a busca de um consenso acerca de característ icas individuais determ inadas 
pela história de reforçamento individual. Foi feita intervenção com o objet ivo de 
most rar que interesses e habilidades são desenvolvidos de acordo com tal 
história. Na fase de conhecimento da realidade profissional, houve reciprocidade 
de informações, devido à diversidade de opções profissionais descritas e o 
número de opções aumentou. Porém, na fase de tomada de decisão este número 
sofreu significat iva redução.Parece que os objet ivos propostos foram alcançados 
já que houve refinamento das opções profissionais. A sistemat ização do presente 
processo por fases seqüenciais parece ter se most rado eficaz no processo de 
aprendizagem de tomada de decisão visto ser um t ipo de intervenção didát ica e 
modeladora de classes comportamentais relacionadas à tomada de decisão. 
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Andréa Tem poni Dos Santos (Cent ro Universitário Padre Anchieta)  
 5 X	Y�a�W�V ����

Entre os moderadores do bem-estar subjet ivo estão o senso de cont role e o 
senso de auto-eficácia, ambos mecanismos de auto- regulação do self. Objet ivos:  
verificar semelhanças e diferenças ent re homens e mulheres adultos e idosos 
quanto ao senso de auto-eficácia. Sujeitos. Foram 300, em t rês grupos de idade 
(20-29, 40-49 e 60-69) , cada um com 50 homens e 50 mulheres. I nst rumentos:  
quest ionário de dados sócio-demográficos;  escala mult idimensional de auto-
cont role e auto-eficácia. Resultados. Foram realizadas análises de variância e 
fatorial para as variáveis das escalas de auto-eficácia.Os resultados sugeriram 
que os grupos crêem em sua capacidade e esforço. As análises realizadas 
demonst ram que todos os part icipantes t iveram altos escores em auto-eficácia. 
Os dados most ram que os grupos que pontuaram mais alto em crença em seu 
esforço foi o dos homens jovens e o de mulheres jovens. Os idosos apresentaram 
menor pontuação nesta variável, mas com escores superiores ao ponto médio das 
escalas. Os resultados também indicaram que os sujeitos crêem que as coisas 
boas que acontecem em suas vidas dependem de sua capacidade, sendo que as 
mulheres de meia- idade foram as que mais apresentaram essa crença. 
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Cynthia Granja Prada (PPGEES -  UFSCAR) , Lucia William s (PPGEES -  UFSCAR)  
 5 X	Y�a�W�V ����

O objet ivo deste estudo foi invest igar, j unto às monitoras de um abrigo para 
crianças vít imas de violência domést ica da cidade de Santos, que t ipo de 
problema de comportamento infant il, se internalizante ou externalizante, era 
avaliado como mais difícil de t rabalhar. Este estudo integra parte da coleta de 
dados de uma pesquisa de doutoramento sobre prát icas educat ivas, que ainda 
está sendo realizada. Part iciparam deste estudo 13 funcionárias do abrigo e 13 
crianças escolhidas por cada uma delas, formando 13 díades. As monitoras foram 
inst ruídas para escolherem a criança que ela avaliava como a que mais precisava 
de uma avaliação psicológica e por isso mais difícil de t rabalhar. Das 13 crianças 
part icipantes, nove eram meninas e quat ro meninos. A idade das crianças variou 
ent re cinco e nove anos. O inst rumento ut ilizado para avaliar o comportamento 
das crianças foi o I nventário de Comportamentos da I nfância e Adolescência -  
CBCL (Achenbach, 1991) . Out ros inst rumentos foram ut ilizados, mas para esta 
parte do estudo apenas este foi avaliado. Os resultados most raram que das nove 
meninas, sete estavam na faixa clínica para comportamentos externalizantes, 
uma na faixa clínica para comportamentos internalizantes e uma na faixa normal. 
Dos quat ro meninos, dois estavam na faixa clínica normal e dois na faixa clínica 
para comportamentos externalizantes. Enfim , do total de crianças avaliadas 70%  
delas estavam na faixa clínica para comportamentos externalizantes, 23%  na 
faixa normal e 7%  na faixa clínica para comportamentos internalizantes. Esses 
resultados confirmam dados de out ros pesquisadores que most ram que 
cuidadores de crianças toleram mais comportamentos internalizantes e são pouco 
tolerantes ou avaliam como crianças mais difíceis de t rabalhar aquelas que 
apresentam maior número de comportamentos externalizantes. Out ras pesquisas 
most ram que as crianças consultórios psicológicos que atendem crianças recebem 
com maior freqüência crianças que apresentam alta taxa de comportamentos 
externalizantes, pois esses comportamentos são os que mais chamam atenção 
dos adultos cuidadores, corroborando os dados dessa pesquisa. 
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Juliana Dias (Universidade Catolica de Goias) , Angela Duarte (Universidade Catolica deGoias)  
 5 X	Y�a�W�V ����

A educação dos deficientes audit ivos, hoje se apóia em duas grandes linhas:  
a oralista, que privilegia a leitura de lábios e a bilingue que defende métodos 
m istos ent re o t reinamento oral e a Língua Brasileira de Sinais (LI BRAS) . O 
profissional ligado a educação precisa saber destas alternat ivas para orientar a 
fam ilia da pessoa com surdez e buscar uma melhora na qualidade de vida. A 
leitura tem um papel especial nesse processo, pois para muitos este é o único 
meio de se comunicar com o meio externo. Este t rabalho tem como objet ivo 
observar os efeitos da ut ilização de técnicas comportamentais na aquisição de 
forma de comunicação alternat iva e alfabet ização de um surdo adulto. O 
part icipante é do sexo masculino, tem 34 anos e mora com os pais. Nasceu surdo 
devido a ruptura de um nervo e segundo seus médicos, o uso de aparelhos não é 
indicado. Quando era criança freqüentou diferentes escolas especiais, mas não foi 
alfabet izado e não aprendeu LI BRAS. Tem pouco contato com pessoas fora do 
circuito fam iliar, dorme muito e assiste TV com freqüência. Dados para a linha de 
Base foram obt idos por meio de avaliações diretas, ent revistas com os pais, com 
a professora e com uma colega da mesma escola. Foi ut ilizado um programa 
baseado na Equivalência de Est imulo com 8 etapas que promove relações de 
ident idade, reflexidade e t ransit ividade. Os est ímulos usados foram:  figura, 
palavra escrita e Sinal (LI BRAS) . As sessões ocorrem duas vezes por semana, 
com uma hora de duração cada. Na fase de Linha de Base a mãe relatou que ele 
era capaz de em it ir  16 (dezesseis)  sinais da LI BRAS, na escola, a professora e 
uma colega relataram 3 sinais freqüentes. Após um mês de intervenção o numero 
de palavras conhecidas pelo part icipante dobrou, demonst rando que o 
procedimento está surt indo resultado. Apresenta comportamentos de tato e é 
capaz de escrever o nome dos objetos t reinados. Quando não sabe o nome nem o 
sinal, pergunta para a pessoa mais perto. A professora relatou que após a 
intervenção o part icipante busca se comunicar mais na escola com seus colegas e 
com a própria professora ut ilizando língua de sinais. Pouco material teórico existe 
sobre surdos na área da Psicologia e mais pesquisas precisam ser feitas visto que 
o processo de inclusão escolar e social esta cada vez mais exigindo atuação deste 
profissional na cont r ibuição para a independência de pessoas com essas 
característ icas. 
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Luiz Gonzaga (Universidade de São Paulo(USP) ) , Gustavo Risso (Universidade de São 
Paulo(USP) ) , Maria Martha Hübner (Universidade de São Paulo(USP) ) , Monica Silva 
(Universidade de São Paulo(USP) ) , Priscila Servo (Universidade de São Paulo(USP) ) , Leiliane 
Adam i (Universidade de São Paulo(USP) )  
 5 X	Y�a�W�V ����

A FAP (1987) , comumente chamada de Psicoterapia Analít ico Funcional, é 
uma forma de t ratamento comportamental, proposta por Kohlenberg e Tsai. Tal 
proposta é fundamentada na filosofia do Behaviorismo Radical de Skinner e 
preconiza uma intervenção baseada na análise da interação terapeuta-cliente. 
Tem como pressuposto que as modificações ocorr idas no comportamento do 
cliente são resultados de evocar, modelar e reforçar as mudanças nos 
"comportamentos-problema" durante a sessão, considerados como 
comportamentos clinicamente relevantes, chamados de CRBs. A part ir  da 
modificação dos comportamentos-problema ou CRB1, o cliente passa a apresentar 
out ros dois CRBs que seriam os comportamentos mais adaptat ivos que ocorrem 
durante a sessão (CRB 2)  e a capacidade do cliente em fazer Análise Funcional 
(AF) , sendo revelada at ravés dos seus comportamentos(CRB3) . Esse processo é 
ext remamente complexo e Kohlenberg e Tsai fornecem algumas regras para 
auxiliar os terapeutas. A teoria que fundamenta a FAP propõe que todas as 
pessoas se comportam devido às cont ingências de reforçamento e que a relação 
terapêut ica é um espaço fundamental para estabelecer tais cont ingências pelo 
fato de não haver uma "audiência punit iva". Neste enfoque, foi realizado um 
Estudo de Caso de uma cliente, do sexo fem inino, 38 anos, casada, dois filhos, 
ambos do sexo masculino, com queixa principal de não ter autocont role(CRB1)  no 
que tange aos comportamentos de beber do marido. No decorrer das sessões(9)  
foram percebidos alguns comportamentos padrão da cliente em possuir um 
cont role exacerbado de todas as situações envolvidas no seu meio social. A 
cliente verbaliza na sessão que não t inha autocont role (CRB1)  em poder lidar com 
o comportamento de beber do marido e que agia impulsivamente sendo o mot ivo 
das brigas, cogitada uma possível separação. Com o procedimento da 
modelagem, ext inção e reforçamento diferencial de out ros comportamentos 
(DRO)  dent ro do contexto terapêut ico, foi observada uma evolução posit iva da 
cliente, sendo exposto pelos CRBs. No CRB2, por exemplo, a cliente tem real 
consciência que cont rola as situações, mas que não saberia como mudar o seu 
comportamento. Já no CRB3, a cliente revela consciência do seu comportamento 
em questão (cont role)  e que usara out ras est ratégias (AF)  com o marido para 
modificar as situações que geram sent imentos nomeados de angúst ia. É 
constatada a capacidade da cliente em fazer análise de cont ingências e a 
mudança das cont ingências aversivas envolvidas no relacionamento da cliente 
com o marido, havendo assim , uma melhoria do seu relacionamento afet ivo e 
interpessoal. 
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Darlene Ferreira (Universidade Federal do Pará) , Liany Tavares Tadaiesky (Universidade 
Federal do Pará) , Suellen Nobre (Universidade Federal do Pará) , Deisy Abreu (Universidade 
Federal do Pará) , Christ ian Diego Gaspar (Universidade Federal do Pará) , Fabio Rocha 
(Universidade Federal do Pará)  
 5 X	Y�a�W�V ����

Existem poucas pesquisas sobre a Representação Social do psicólogo no 
Brasil. O objet ivo deste estudo foi invest igar as representações sociais do 
psicólogo clínico em Belém. A amost ra foi de 207 part icipantes, de ambos os 
sexos, e idades variadas. Foi adm inist rada uma escala composta de 35 
afirmat ivas, dist r ibuídas ent re dois fatores:  At r ibuições do Psicólogo Clínico e 
Senso Comum. Os resultados most raram que o fator At r ibuições do Psicólogo 
Clínico obteve maior média (4,0)  que o fator Senso Comum (2,4) . O Teste t  
indicou diferença significat iva (p< 0,05)  das médias ent re os sexos. O fem inino 
at r ibuiu média mais alta para fator Senso Comum. A idade apresentou correlação 
(p< 0,01)  com Senso Comum.Verificou-se também que as pessoas que haviam 
t ido contato com out ras atendidas por psicólogo clínico, apresentaram médias 
mais alta para At r ibuições do Psicólogo Clínico. Concluiu-se que em Belém, a 
representação social do psicólogo clínico está mais próxima de suas reais 
At r ibuições. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Representação social do psicólogo clínico, senso comum, 
at r ibuições 
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Liany Tavares Tadaiesky (Universidade Federal do Pará) , Grauben Assis (Universidade Federal 
do Pará)  
 5 �	������� ����

O paradigma de equivalência de est ímulos tem se most rado út il na 
explicação de processos comportamentais complexos, como aqueles descritos na 
aprendizagem de conceitos matemát icos. Os estudos sobre cont role do 
comportamento por relações ordinais têm apresentado diversos achados 
experimentais para a compreensão das relações ent re est ímulos em seqüências, 
especialmente aqueles relacionados com a função de ordinalidade dos est ímulos. 
O objet ivo do presente t rabalho foi invest igar os efeitos de um t reino por 
emparelhamento ao modelo visual-visual (AB/ AC) , seguido por um t reino de 
encadeamento de respostas com os est ímulos do conjunto "B" (por exemplo, 
B1&# 61664; B2&# 61664; B3&# 61664; B4&# 61664; B5) . Os est ímulos foram 
dígitos de 1 a 6 (A) , figuras de pontos indicando numerosidade (B)  e formas 
abst ratas indicando numerosidade (C) . Part iciparam do estudo t rês alunos na 
faixa etária de seis a sete anos de idade. As sessões experimentais foram 
realizadas em uma sala do Laboratório de Psicologia, medindo aproximadamente 
5m2. Foi usado um m icrocomputador para o cont role da apresentação dos 
est ímulos, números de tentat ivas, regist ros das respostas corretas e incorretas, 
com o software REL 3.0. Os part icipantes responderam consistentemente as 
relações simétr icas (BA e CA)  e de t ransit ividade e equivalência (BC e CB) . Os 
t rês part icipantes foram capazes de ordenar as figuras da menor para a maior 
quando expostos a cont ingências de teste de ordenação na presença dos 
conjuntos de est ímulos "A" e "C". Avaliou-se ainda a emergência de novas 
seqüências at ravés de testes de subst itutabilidade de est ímulos (por exemplo, 
A1&# 61664; B2&# 61664; C3&# 61664; A4&# 61664; B5&# 61664; C6) . Verificou-se 
que membros das classes equivalentes eram membros de classes ordinais. 
Conclui-se que o t reino por emparelhamento de acordo com o modelo seguido de 
um t reino por encadeamento de respostas const itui uma base segura e eficiente 
para a produção de novas seqüências, sem qualquer t reino adicional. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Classes Ordinais;  Relações Numéricas;  Crianças. 
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Darlene Ferreira (Universidade Federal do Pará) , Liany Tavares Tadaiesky (Universidade 
Federal do Pará) , Suellen Nobre (Universidade Federal do Pará)  
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A relação ent re duas pessoas pode muitas vezes significar um "choque ent re 
realidades diferentes". O casamento exige a adaptação a uma terceira realidade:  
a vida a dois. A part ir  do matr imônio, muitas situações passam a ser 
compart ilhadas, e isto exige mudanças de hábitos e negociação ent re o casal. Um 
dos principais problemas conjugais é a comunicação inadequada ou a falta desta. 
O objet ivo deste estudo foi apresentar os conceitos e técnicas ut ilizados pela 
terapia de casal comportamental e pela terapia cognit iva conjugal. A part ir  destas 
abordagens terapêut icas, pretendeu-se realizar uma análise do filme "A História 
de Nós Dois", propondo-se intervenções hipotét icas para os problemas conjugais 
ident ificados. Dent re os conceitos e técnicas comportamentais, foram ressaltados 
auto-observação, auto-cont role, assert ividade, t reino de habilidades de 
comunicação, ent re out ros. No que diz respeito à abordagem cognit iva, foram 
enfat izados os conceitos de crenças disfuncionais, pensamentos automát icos, e as 
técnicas da seta descendente e do regist ro diário de pensamentos disfuncionais. À 
luz destas teorias, foram realizadas análises funcionais de comportamentos 
específicos e classificações de distorções do pensamento ident ificados em cenas 
selecionadas. Concluiu-se que a abordagem comportamental e a cognit iva têm 
muito a cont r ibuir no processo terapêut ico conjugal.  

 3$/$95$6�&+$9(�  Problemas conjugais, terapia de casal comportamental, terapia 
cognit iva conjugal. 
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Marilza Mest re (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR) , Janine Antonio (Faculdade 
Evangélica do Paraná -  FEPAR) , Sim one Murara (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR) , 
Juliane Ulbrich (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR) , I zabel Silva (Faculdade Evangélica 
do Paraná -  FEPAR) , Eduardo Andrade (Faculdade Evangélica do Paraná -  FEPAR)  
 5 �	������� ����

Esse estudo visa relatar um estudo de caso de atendimento interdisciplinar 
ocorr ido na clinica integrada (CI ) , ent re os cursos de psicologia e fisioterapia da 
Faculdade Evangélica do Paraná. O paciente:  uma criança (1 ano e 8 meses)  
havia sofr ido queimaduras graves no pescoço, peito e braços (dez.2004)  e 
apresentava resistência ao t ratamento de fisioterapia. Esse t ipo de acidente vem 
acompanhado de muitas dores e acarreta seqüelas comportamentais indicat ivos 
de "memória da dor" . No presente caso, havia esta situação com agravante de 
insegurança e culpa materna em relação às dores do filho. Ocorrera, j á, 8 sessões 
de fisioterapia anterior à ent rada da psicologia, e a cada vez, a cr iança chorava e 
apresentava tentat ivas de fuga das mãos dos atendentes de fisioterapia. No 
primeiro atendimento de psicologia, foram realizadas observação e intervenção 
pela professora e uma das estagiárias desse curso. Concomitantemente a mãe 
era ent revistada, em out ro local, por out ra estagiária. A criança foi levada para a 
sala de psicologia e lá brincava com alunos de psicologia e a aluna-atendente de 
fisioterapia, para depois fazer a sessão indicada para suas seqüelas de 
queimadura. No segundo atendimento repet iu-se o procedimento anterior e ao 
final da sessão com a fisioterapia, a cr iança retornava aos cuidados da psicologia. 
A part ir  da terceira sessão a criança passou a apresentar t ranqüilidade e não 
precisou mais ser acompanhada, pelos psicólogos, na sessão de fisioterapia, 
passando a dorm ir durante as sessões. Contudo, cont inuou a ir  para a sala de 
psicologia após o atendimento. A mãe permanece em atendimento e por 
intervenção da aluna mudou algumas posturas em relação a, por exemplo, fazer 
uso da malha elást ica própria ao t ratamento de queimados, fazer exercícios em 
casa e colocar a cr iança em pré-escola. Aos poucos essa criança não mais 
precisou de acompanhamento de psicologia e aderiu ao t rabalho de fisioterapia. 
No entanto, apareceu, dois meses depois, uma recidiva e que coincidiu quando 
houve t roca da aluna de fisioterapia (prát ica comum nessa modalidade de 
atendimento)  e a cr iança reagiu com est ranheza à nova fisioterapeuta. 
I nfelizmente a inter-disciplinariedade foi interrompida e, não foi mais perm it ido a 
presença da psicologia junto a sessão de fisioterapia. A aluna e a professora de 
psicologia passaram, então, a dar orientação apenas à mãe. A part ir  da 5ª sessão 
com a nova aluna de fisioterapia, a professora de psicologia interviu novamente, 
j unto à criança, levando-a a brincar com a aluna- fisioterapeuta, na sala de 
psicologia e pedindo à criança que a chamasse para brincarem após a sessão de 
fisioterapia. A criança se acalmou e deixou de chorar. Na sala de espera a criança 
vem apresentando alguns ganhos sociais, tais como pronunciar palavras e 
interagir com out ras crianças.  
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adesão ao t ratamento. 
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Sim one Aparecida Dos Santos (Universidade Federal de Uberlandia) , Renata Ferrarez 
Fernandes Lopes (Universidade Federal de Uberlândia)  
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O raciocínio emocional é uma distorção cognit iva freqüentemente associada 
à ansiedade, em que o indivíduo ut iliza seus sent imentos para validar seus 
pensamentos, ele infere perigo a part ir  de suas alterações fisiológicas reagindo 
emocional e comportamentalmente a est ímulos sinalizadores de perigo, mesmo 
que este não seja evidente. Assim , a percepção da est imulação fisiológica parece 
ser um importante est ímulo discrim inat ivo para o desencadeamento de um 
raciocínio pautado nas emoções ( raciocínio emocional) . Deste modo, é importante 
elucidar a função discrim inat iva da est imulação fisiológica no que se refere ao 
raciocínio emocional. O objet ivo deste t rabalho é apresentar a invest igação destes 
aspectos numa amost ra não clínica de 112 crianças com idades ent re 6 e 10 
anos. Quat ro condições experimentais (contextos)  foram manipuladas:  interação 
social com os pares, desempenho acadêmico frente aos pares e adulto, dano 
físico e desamparo, sendo que cada contexto constou de dois scripts (histórias)  
&# 8211;  um com informação de ameaça e out ro de segurança. Após a 
apresentação (audit iva e visual)  de cada script , foi solicitado à criança que 
selecionasse, dent re cinco alternat ivas, quais sintomas fisiológicos poderia sent ir  
numa situação como a descrita, além de preencher uma escala likert  referente à 
intensidade de medo que poderia experimentar. Os resultados foram submet idos 
ao teste de correlação ut ilizando o coeficiente de Pearson, obtendo-se uma 
correlação posit iva ent re o medo e as respostas fisiológicas para todos os scripts. 
Estes resultados indicam que o raciocínio emocional está int imamente ligado à 
percepção de sintomas fisiológicos tanto para scripts com informação ameaçadora 
quanto de segurança. A inferência de sintomas fisiológicos a part ir  de narrat ivas 
&# 8211;  t ipo de script  &# 8211;  acrescenta uma variável importante para o 
processamento da informação emocional, o que poderia funcionar como um 
est ímulo indicat ivo da im inência de perigo, principalmente quando não há 
informações claras que indiquem periculosidade. Em muitos casos os próprios 
sintomas fisiológicos podem operar como est ímulos discrim inat ivos para a 
percepção de medo, ainda que a situação não ofereça sinais de perigo, 
caracterizando o raciocínio emocional. A literatura indica que a sensibilidade à 
ansiedade pode estar na base de uma percepção acurada para sintomas 
fisiológicos. Nestes casos, a própria est imulação emocional se torna um est ímulo 
aversivo ao indivíduo, ao passo que funciona como um sinal (est ímulos 
discrim inat ivos)  de que algo ruim  possa acontecer (perigo) . Deste modo, a 
sensibilidade à ansiedade, enquanto uma percepção acurada de sinais fisiológicos, 
poderia se const ituir em uma das bases do raciocínio emocional, colaborando para 
a o processo de discrim inação da est imulação fisiológica associada às emoções. 
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Arthur Vandré Pitanga (Universidade Católica de Goiás) , Luc Vandenberghe (Universidade 
Católica de Goiás)  
 5 �	������� ����

Uma das funções do t rabalho terapêut ico é auxiliar o cliente a estabelecer 
relações causais ent re seus comportamentos e as cont ingências atuantes em sua 
vida, ou seja, para que ele chegue a um autoconhecimento.A análise dos sonhos 
é um dos recursos que o terapeuta pode ut ilizar para ensinar o cliente a descrever 
seus estados internos e como estes estão relacionados as cont ingências 
ambientais.Em uma perspect iva behaviorista radical os sonhos são conceituados 
como comportamentos perceptuais encobertos da mesma maneira que os 
comportamentos públicos, diferentes em magnitude e topografia, mas não em 
natureza. O comportamento de relatar sonhos pelo cliente na sessão terapêut ica 
deve ser analisado como qualquer out ro comportamento verbal não devendo ser 
desprezado pelo terapeuta, pois são indicat ivos de cont ingências presentes e 
passadas e dos seus efeitos na vida do cliente, além de tornar a relação 
terapêut ica mais intensa e profunda. Estão sendo analisados os sonhos de t rês 
clientes que foram solicitados a anotar seus sonhos como tarefa de casa. Todas 
as sessões estão sendo gravadas e analisadas funcionalmente:  a historia de vida 
do cliente;  o sonho;  a interpretação do sonho pelo cliente;  a interpretação do 
sonho pelo terapeuta;  capacidade de relacionar o sonho com as cont ingências do 
cot idiano.Na análise dos resultados observa-se por parte dos clientes:  relato da 
relação causal ent re as cont ingências e seu comportamentos;  entendimento das 
propostas de intervenção e empenho em realizar as tarefas solicitadas;  aceitação 
e comprom isso com a mudança;  colaboração para uma relação mais intensa e 
dinâm ica (evocação de comportamentos clinicamente relevantes) . 
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Renata Ferrarez Fernandes Lopes (UFU) , Sim one Aparecida Dos Santos (UFU) , Lucas 
Guim arães Cardoso De Sá (UFU) , Leonardo Gom es Bernardino (UFU) , Rôm ulo Ferreira Barale 
(UFU) , Polyana Marra Soares 
 5 �	������� ����

A Terapia Comportamental Cognit iva (TCC)  tem sido aplicada ao t ratamento 
de crianças e adolescentes. Um ponto que difere a prát ica da TCC para adultos e 
crianças, é que estas últ imas raramente iniciam a terapia, interferindo no senso 
de auto-cont role do processo terapêut ico. Assim , decisões quanto ao início e 
térm ino da terapia cabem aos pais, exigindo o engajamento dos mesmos no 
t ratamento. Este relato de caso clínico objet iva ident ificar hipóteses que podem 
levar à não adesão terapêut ica. A intervenção foi realizada junto a um menino de 
8 anos e seus pais. A queixa inicial referia-se à dificuldade da criança em 
permanecer longe da mãe, dificuldade para ir  à escola, não dorm ir no próprio 
quarto e medo generalizado. A conceitualização indicou um quadro de ansiedade 
de separação, que é uma ansiedade excessiva com relação à separação de uma 
figura de ligação. I niciou-se o t ratamento, e após dez sessões com a criança e 
mesmo número de orientações com os pais, estes interromperam o t ratamento. 
Alguns aspectos, apontados pela literatura, que podem dificultar a adesão 
terapêut ica puderam ser percebidos neste atendimento. Primeiramente destaca-
se o quadro depressivo da mãe, que reforçava o comportamento disfuncional da 
criança em permanecer sempre perto dela para "ajudá- la" . Um segundo aspecto 
observado foram as crenças dos clientes com respeito ao fracasso da terapia, 
visto que a mãe já havia passado por um processo terapêut ico, porém sem 
grandes ganhos, o que confirmava sua hipótese de ineficiência terapêut ica. Por 
últ imo, destaca-se o padrão de reforçamento que mant inha os comportamentos 
desadaptados da criança. Assim , alguns dos comportamentos da criança (não 
ficar longe da mãe, não dorm ir sozinho)  eram mant idos por cont ingências de 
reforçamento da mãe, que em função de seu quadro depressivo necessitava que 
alguém a amparasse e est ivesse próximo a ela. Pode-se destacar alguns ganhos 
que a criança obt inha em função de seus comportamentos desadaptados:  atenção 
da mãe, não ir  para a escola, não enfrentar situações novas. Tal panorama 
resultou em falta de mot ivação, tanto da criança, quanto dos pais, que decidiram 
pela interrupção do t ratamento. Este caso elucida alguns pontos para o uso de 
TCC com crianças. Primeiro, o terapeuta deve estar atento quanto aos ganhos do 
cliente com a manutenção de seus problemas, pois se estes ganhos forem mais 
significat ivos do que a mudança terapêut ica, poderá ocorrer uma não adesão e 
baixa mot ivação para o t ratamento. Out ro ponto fundamental é o engajamento 
dos pais para uma part icipação at iva e mot ivação para mudanças em suas 
cont ingências de relacionamento fam iliar e crenças com relação ao processo 
terapêut ico. 
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Marina Monzani Da Rocha (Universidade de São Paulo) , Edwiges Silvares (Universidade de São 
Paulo)  
 5 �	������� ����

O YSR (Youth Self-Report  -  Achenbach, 1991)  é um inst rumento de 
avaliação psicológica, cr iado para os jovens de 11 a 18 anos informarem sua 
percepção sobre seus próprios comportamentos. Busca-se medir a competência 
social e os problemas comportamentais apresentados pelo adolescente, que estão 
cognit ivamente aptos para fornecer informações sobre seus próprios sent imentos 
e comportamentos. O YSR foi desenvolvido para obter a visão do adolescente 
sobre seu funcionamento, buscando auxiliar o processo de avaliação. O objet ivo 
do presente estudo foi realizar uma comparação da auto-percepção de dois 
grupos de adolescentes:  os que não buscaram ou não foram encaminhados para 
algum t ipo de atendimento psicológico (Não Encaminhados)  e os que freqüentam 
ou freqüentaram o Projeto Enurese (Enurét icos) , projeto realizado na clínica-
escola do I nst ituto de Psicologia da Universidade de São Paulo ( I P-USP) , que 
oferece atendimento psicológico para crianças e adolescente com idades variando 
de seis a dezoito anos, cuja queixa principal é a enurese noturna. É considerada 
enurét ica a pessoa com mais de cinco anos, que molha a cama pelo menos duas 
vezes por semana, há no m ínimo t rês meses. Objet ivou-se, com esse estudo, 
obter mais informações sobre as duas populações, com o fim  de saber se os 
adolescentes enurét icos apresentam mais problemas quando comparados com 
adolescentes que não foram encaminhados para atendimento psicológico. 
Responderam ao quest ionário 92 adolescentes de 11 a 16, sendo 70 alunos do 
Ensino Fundamental (5ª a 8ª série)  de uma escola pública estadual localizada na 
capital de São Paulo e 22 adolescentes que procuraram atendimento para 
Enurese Noturna no Projeto Enurese. Os dois grupos eram bastante semelhantes 
na dist r ibuição de sexo e idade. Como era esperado, os Não Encaminhados não 
apresentaram, em média, escores clínicos nos perfis do YSR. Os Enurét icos 
também não apontaram comportamentos que os levassem a serem classificados 
como clínicos. A diferença ent re os dois grupos é que aqueles que não foram 
encaminhados para atendimento psicológico apresentam Escores T mais próximos 
da faixa clínica que aqueles que estavam para iniciar o atendimento no Projeto 
Enurese, ou seja, os enurét icos são menos clínicos que os não encaminhados. 
Esses dados most ram que os adolescentes enurét icos percebem-se com menos 
problemas de comportamento do que adolescentes oriundos da população geral, o 
que favorece a teoria de que a enurese noturna é problema primário, isto é, não 
tem origem em problemas emocionais ou comportamentais. 
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Suellen Nobre (Universidade Federal do Pará) , Liany Tavares Tadaiesky (Universidade Federal 
do Pará) , Darlene Ferreira (Universidade Federal do Pará) , Deisy Abreu (Universidade Federal 
do Pará) , Fábio Rocha (Universidade Federal do Pará)  
 5 �	������� ����

Um dos fatores que influenciam na aprendizagem escolar e na aquisição de 
um repertório comportamental que proporcione à criança habilidades diversas é a 
qualidade das relações interpessoais professor-aluno. O presente estudo objet ivou 
verificar a interação professor-aluno em salas de aula de 1  e 2  séries de uma 
Escola Pública de Ensino Fundamental na cidade de Belém. Out ro objet ivo do 
estudo foi realizar oficinas para o corpo educacional, que contemplassem os 
comportamentos desfavoráveis ao processo de aprendizagem e ao 
desenvolvimento das relações afet ivas. Foram realizadas 30 sessões de 
observações, em 5 turmas de 1ª e 2ª séries, com duração de 2 horas cada. 
Pesquisadores adequadamente inst ruídos, por meio de regist ro cursivo, 
observaram os seguintes aspectos:  comportamentos verbais e não-verbais do 
professor e dos alunos e as interações ent re eles. A part ir  dos dados obt idos, 
foram elaboradas intervenções com o objet ivo de promover melhorias nas 
relações ent re educadores e alunos. Foram oferecidas 2 oficinas ao corpo 
docente, com os seguintes temas:  Relações I nterpessoais e Habilidades Sociais. 
Estas oficinas foram baseadas em alguns conceitos da abordagem analít ico-
comportamental como assert ividade, empat ia, reforçamento posit ivo e negat ivo, 
punição, ent re out ros. Ao final dos encont ros, professores e palest rantes 
avaliaram as intervenções. Concluiu-se que é de grande importância o 
conhecimento e aplicação prát ica dos princípios da Análise do Comportamento 
para a melhoria das relações afet ivas e educacionais em sala de aula. Palavras-
chave:  análise do comportamento, interação professor-aluno, capacitação 
docente. 
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Cibele Pinheiro Cacheli (Universidade Presbiteriana Mackenzie) , Marcela Júlio César Gouvêa 
(Universidade Presbiteriana Mackenzie) , Fábio Leyser Gonçalves (Universidade Presbiteriana 
Mackenzie)  
 5 �	������� ����

A escolha ent re conseqüências imediatas e de longo prazo tem sido 
estudada a part ir  de uma série de modelos matemát icos. A maioria dos estudos 
tem se dedicado à invest igação de situações envolvendo a escolha ent re dois 
est ímulos apet it ivos, um imediato e um at rasado. Situações envolvendo est ímulos 
aversivos pouco têm sido estudadas, embora muitos autores sugiram a 
generalização dos modelos encont rados para est ímulos apet it ivos. Uma das 
variáveis que tem sido correlacionadas com o efeito da desvalorização pelo at raso 
envolvendo est ímulos apet it ivos é o nível sócio-econômico. O objet ivo da presente 
pesquisa foi comparar a relação ent re nível sócio-econômico e as escolhas feitas 
com est ímulos apet it ivos e aversivos. Part iciparam da pesquisa estudantes 
universitár ios de 18 a 28 anos, de ambos os sexos, pertencentes aos níveis A, B e 
C. Houve consent imento informado e a part icipação foi voluntária. A coleta de 
dados foi realizada com um computador t ipo PC e consist iu de uma série de 
escolhas hipotét icas ent re valores imediatos e at rasados. O procedimento 
ut ilizado foi o de t itulação, em que os sujeitos escolhiam ent re um valor fixo de 
R$ 1000,00 at rasado (1 semana, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos 
e 25 anos)  e um valor imediato que variava ent re R$ 1,00 e R$ 1000,00, para 
uma situação de ganho (apet it iva)  e uma situação de pagamento (aversiva) . A 
ordem das situações foi cont rabalanceada. Para cada at raso e em cada situação 
foi encont rado, então, um ponto de igualdade subjet iva que representa o valor 
imediato que corresponde ao valor at rasado. A part ir  dos pontos de igualdade 
foram calculadas as áreas correspondentes à função de desconto para cada uma 
das situações. O nível sócio-econômico foi avaliado at ravés do Critér io Econômico 
Brasil (CEB) . Foram calculadas as correlações ent re os valores de área e a 
pontuação obt ida no CEB. A análise não revelou correlação ent re a área obt ida 
nas duas situações e a pontuação obt ida com o CEB. Conclui-se, portanto, que na 
amost ra não houve relação ent re nível sócio-econômico e a taxa de 
desvalorização pelo at raso. O resultado negat ivo pode ter sido obt ido em função 
da pequena faixa de variação nos escores do CEB, já que a amost ra foi composta 
de estudantes universitár ios de uma inst ituição part icular. Sugere-se que out ras 
pesquisas sejam realizadas com uma gama maior de part icipantes que 
apresentem nível sócio-econômico compat ível com as classes D e E. 
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Liany Tavares Tadaiesky (Universidade Federal do Pará) , Suellen Nobre (Universidade Federal 
do Pará) , Darlene Ferreira (Universidade Federal do Pará)  
 5 �	������� ����

Ao longo da história, a concepção de delír io sofreu diversas alterações, 
variando ent re noções m itológicas, demoníacas, organicistas, ent re out ras. Em 
todos os períodos históricos, predominou uma visão internalista ou mentalista do 
delír io. Ele é caracterizado, nos manuais de psiquiat r ia, como uma crença falsa 
baseada em inferências errôneas a respeito da realidade, não sendo passível de 
modificação pela argumentação racional. O objet ivo deste estudo foi elaborar, a 
part ir  da teoria Behaviorista Radical, hipóteses sobre a instalação, manutenção do 
delirar. Foram quest ionadas a validade de pretensos sistemas universais de 
classificação e diagnóst ico, as conceituações circulares e mentalistas acerca deste 
comportamento, encont radas na literatura psiquiát r ica. Este estudo propõe a 
hipótese de que a instalação do delirar seria por reforço acidental, caracterizando-
se como um comportamento superst icioso. O delirar seria conceituado como um 
responder descrit ivo de cont ingências inexistentes com função de auto- regra. 
Além disto, seria mant ido por reforçamento negat ivo (esquiva) , uma vez que a 
resposta de delirar é em it ida na presença de uma est imulação aversiva. Esta 
proposta foi baseada no conceito skinneriano de comportamento excessivamente 
vigoroso, de acordo com o qual o delirar seria resultado de um forte cont role 
punit ivo. Quanto às lim itações da Análise Comportamental, aponta-se que o 
modelo de seleção por conseqüências implica compreender o delirar sob cont role 
de diversas variáveis. Assim , encont ram-se dificuldades em determ inar com 
precisão as variáveis que cont r ibuem para o surgimento desta resposta. Estas 
dificuldades em estabelecer a et iologia irão prejudicar, embora não impossibilitar 
uma compreensão e uma intervenção terapêut ica eficaz. Não obstante, conclui-se 
que a abordagem behaviorista pode t razer grandes cont r ibuições para a 
compreensão do delirar, na medida em que busca estabelecer as variáveis das 
quais esta resposta é função. A análise comportamental poderá também favorecer 
a const rução de uma visão não psiquiát r ica sobre o tema. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' �!� ������������� , �T���%��� :  18: 00: 00   ) ��� :  19: 30: 00 
�� 6 �	�
�
���	� �  CBM Clínica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 & ���#�����
�E���#�������6� 2 ���	�%��������� ��8 �d�	���3�����6���<�����
� �
 
Karina Magalhães Brasio (PUC-Cam pinas) , Carina Luiza Manolio (PUC-Cam pinas) , Carolina 
Porto De Alm eida (PUC-Cam pinas)  
 5 �	������� ����

A obesidade é uma doença orgânica de et iologia mult ifatorial, na qual 
fatores genét icos, fam iliares, comportamentais, sócio-culturais e história de vida, 
podem influenciar seu desenvolvimento. Freqüentemente, variáveis psicológicas, 
como ansiedade, depressão e compulsão alimentar, estão associadas ao 
diagnóst ico de obesidade. O presente estudo teve por objet ivo avaliar a 
associação ent re o diagnóst ico de obesidade e os aspectos comportamentais, a 
part ir  da análise de caso clínico. A part icipante, de 26 anos, veio para a avaliação 
encaminhada pela endocrinologista com o diagnóst ico de obesidade leve. O 
processo de avaliação ocorreu em t rês sessões de 50 m inutos, uma vez por 
semana, sendo ut ilizados:  roteiro de ent revista sem i-est ruturada, diário de 
alimentação, EAT-26, Escala de Compulsão Alimentar Periódica, Escalas BAI  e 
BDI . De acordo com os resultados, o início da obesidade ocorreu aos 25 anos e 
está relacionado ao evento est ressante da gravidez, não revelada aos fam iliares e 
ao pai do bebê até o sét imo mês da gestação. A paciente costumava comer doces 
em excesso, freqüentemente de forma compulsiva, e fazia uso diário de laxantes. 
Sent ia-se culpada após comer e acreditava que a com ida cont rolava sua vida. A 
part ir  da Escala de Compulsão Alimentar Periódica, diagnost icou-se compulsão 
alimentar periódica grave;  do BDI , depressão moderada;  e do BAI , ansiedade 
grave. Por ter começado a ganhar peso após a gravidez, a obesidade apareceu 
como um problema secundário em reação aos conflitos ocasionados por este 
evento, correspondendo provavelmente a um quadro de hiperfagia. Nesse 
sent ido, a avaliação foi finalizada com o encaminhamento da paciente para 
psicoterapia individual e acompanhamento nut r icional. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Obesidade, t ranstorno de compulsão alimentar periódica, 
t ranstornos emocionais. 
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Aldrovane Ferreira (Universidade do Sagrado Coração) , Gabriela Beat riz Monteiro 
(Universidade do Sagrado Coração) , Tat iana De Cássia Ram os Net to (Universidade do Sagrado 
Coração) , Thom as Orm rod (Universidade do Sagrado Coração) , Michelle Crist ina Vega 
(Universidade do Sagrado Coração) , Mônica Geraldi Valent im  (Universidade do Sagrado 
Coração)  
 5 �	������� ����

Um conflito interpessoal que exige muita habilidade social para evitar 
ressent imentos é quando uma pessoa não tem interesse em alguém que o 
abordou com propostas afet ivo-sexuais e precisa dizer não. Nosso estudo 
pretendeu verificar se algumas formas verbais seriam mais adequadas para 
ut ilização em situações de rejeição amorosa, e se exist ir iam diferenças de gênero 
no que é avaliado como assert ivo nessas condições específicas. Duzentos 
estudantes universitár ios (metade do sexo masculino e metade fem inino) , com 
idade média de 22,65± 3,68 anos, responderam a um quest ionário, cuja primeira 
pergunta era se já haviam recebido um não tentando " ficar"  com alguém. Dos 
homens, 81%  responderam sim , cont ra 46%  das mulheres (z =  -5,128, p =  
0,000) . Sobre como se sent iram, " frust rados" (32% )  foi a resposta mais 
freqüente ent re homens e mulheres. Dos que afirmaram ter-se sent ido 
" indiferentes", 81,8%  eram homens, que t iveram essa como a segunda resposta 
mais escolhida, sendo que " t r iste" aparece em segundo lugar ent re as mulheres. 
Talvez a exposição mais freqüente a essas situações explique tanto o número 
mais elevado de homens que já foram rejeitados quanto a indiferença, que 
apareceu pouco na amost ra fem inina. Sobre como reagiram, a maioria dos 
homens e mulheres disse que "part iram para out ra" ou "viraram as costas e 
foram embora" (70% ) . Daqueles que disseram que " insist iram", 72%  eram 
homens. Sobre a pior forma de receber um não, não foram observadas diferenças 
significantes ent re os grupos:  a resposta mais freqüente é "você não faz o meu 
t ipo" (37,5% ) . Apesar de "não quero est ragar nossa am izade" ter sido escolhida 
com pouca freqüência, ressalta-se que os homens foram responsáveis por 72,2%  
dessas respostas. "Já tenho namorado(a) "  (48% )  e "não estou a fim" (37% )  são 
as formas mais ut ilizadas pelos dois grupos para dizer não. A forma ut ilizada é 
considerada a melhor pela maioria (&# 967; 2 =  237,790, df =  2, p =  0,000) . Em 
resumo, estudantes universitár ios do sexo masculino vivenciam mais situações de 
rejeição em comparação com o sexo fem inino. Embora ambos relatem 
sent imentos de frust ração, t r isteza e insegurança, a indiferença é mais 
característ ica da população masculina. A insistência diante de uma rejeição 
também é mais freqüente ent re os homens, que tendem mais a avaliar 
negat ivamente a frase "não quero est ragar nossa am izade". A forma mais 
assert iva de dispensar alguém para ambos os sexos parece ser " já tenho 
namorado (a) " , seguida de "não estou a fim". A maioria rejeita alguém da forma 
que considera ideal. 
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Vanessa Silva (Unaerp) , Eliana Xavier (Unaerp)  
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Durante longo tempo o Transtorno Obsessivo-compulsivo foi altamente 
resistente a t ratamentos de qualquer natureza. Atualmente inúmeros estudos e a 
prát ica clínica tem demonst rado a superioridade da abordagem cognit iva 
comportamental no t ratamento do TOC. Ele é classificado como um t ranstorno 
cuja principal característ ica é a obsessão e/ ou a compulsão suficientemente grave 
para causar repercussão psiquicamente marcante, interferindo na rot ina habitual 
do indivíduo, em suas at ividades ocupacionais ou acadêmicas e/ ou em suas 
at ividades sociais e interpessoais. Em algum momento do curso do t ranstorno, a 
pessoa reconhece que suas obsessões ou compulsões são excessivas ou 
irracionais. No caso estudado o paciente chegou com diagnóst ico de TOC , estava 
com 27 anos de idade quando procurou o atendimento na Clínica de Psicologia da 
Unaerp para iniciar a psicoterapia. O estado civil do paciente é casado e pai de 
uma filha de 2 anos de idade no inicio do atendimento e t rabalhava em um 
estabelecimento comercial. Paralelo ao atendimento o paciente estava sendo 
acompanhado pelo psiquiat ra que administ rava a medicação e mant inha contatos 
com a estagiária responsável pelo caso. Foram realizadas até o momento 16 
sessões de atendimento. Nas iniciais foram realizadas sessões educat ivas tanto 
do TOC quanto do modelo terapêut ico, j á que o paciente demonst rava interesse e 
curiosidade. O Objet ivo do atendimento foi reduzir os sintomas alvo e favorecer o 
aprendizado de est ratégias para lidar com as obsessões e compulsões, na 
tentat iva de melhorar a sua qualidade de vida. Houve ext rema colaboração do 
paciente durante todo o processo terapêut ico, aderindo bem as orientações e 
tarefas solicitadas. Ao longo das sessões a automonitoria dos r ituais evidenciou 
uma dim inuição da ocorrência, bem como a sua duração, ainda que as manias 
cont inuem presentes. O atendimento vem mantendo-se até a elaboração do 
presente resumo. 
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Clot ilde Michelan (Unesp) , Lilian Michelan (Unesp) , Katsum asa Hoshino (Unesp)  
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A depressão é atualmente um t ranstorno com incidência ao redor de 22%  
em diversas áreas populacionais e fonte de preocupação social. Esta situação 
torna importante a procura de meios de prevenção e processos terapêut icos 
comparat ivamente mais eficazes que os disponíveis hoje em dia. A criação de 
paradigmas experimentais em animais de laboratório desempenha papel 
importante nesta procura. A imobilidade tônica (TI ) , estudada em cobaias, é um 
dos últ imos comportamentos de defesa da presa na relação de predação. A 
possibilidade de uso deste comportamento para a t r iagem de agentes 
ant idepressivos já foi aventada, contudo, não se sabe ainda se os estados 
depressivos aumentam ou dim inuem o tempo de TI . O presente t rabalho 
objet ivou esclarecer esta questão avaliando se as manifestações sim ilares à 
depressão induzidas pelo nado forçado em roedores afeta o TI . Para tanto, o 
tempo médio da TI  de 8 cobaias (Cavia porcellus) , machos, 70 dias de idade, foi 
mensurado duas horas após uma sessão de nado forçado com duração de 15 
m inutos e comparado com a média de out ro grupo em que o tempo de TI  foi 
mensurado 2 horas antes do nado forçado. Os tempos médios de TI  foram 
respect ivamente de 43+ 15 e 63+ 22 s que não most raram significância na análise 
de variância (F= 0,22, p= 0.64) . Os dois grupos não most raram também diferença 
significante no tempo médio de imobilidade induzida pelo nado forçado (262+ 54 e 
275+ 17 s)  e o tempo de TI  não most rou correlação com o tempo de imobilidade 
no nado forçado ( r= 0,31, p= 0,45) . Estes dados foram confirmados em 8 cobaias 
fêmeas, adultas, que apresentaram tempo de TI  médio de 112+ 39 s antes de 
serem submet idas ao nado forçado e média de 77+ 33 s duas horas após o nado 
forçado (F= 1,10, p= 0,31) . Os tempos de TI  ent re o primeiro e segundo teste de 
TI  most raram correlação significante ( r= 0,78, p= 0,02) , porém estes valores 
most raram independência em relação ao tempo de imobilidade computado no 
nado forçado. Uma vez que os dados não confirmam a redução do tempo de TI  
sugerida pela indiferença na manutenção da vida dos depressivos, conclui-se que 
os dados obt idos quest ionam, ao menos provisoriamente, a validade da TI  poder 
ser ut ilizada como parâmetro de avaliação de agentes ant idepressivos. 
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Jeisa Benevenut i Sartorelli (Universidade Federal de Santa Catarina) , Maria Marcela Fernandéz 
Claro (Universidade Regional de Blum enau) , Silvio Botom é (Universidade Federal de Santa 
Catarina)  
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As at ividades desenvolvidas pelos t rabalhadores de uma unidade de abrigo 
precisam envolver comportamentos que facilitem e melhorem as condições de 
vida das crianças e jovens que vivem nesses locais. Há uma interdependência de 
comportamentos profissionais em relação aos resultados desejados. Um 
atendimento adequado produz melhorias nas condições de vida da população 
atendida. As característ icas que fazem parte das condições de t rabalho dos 
colaboradores da unidade de abrigo possibilitam derivar comportamentos que são 
necessários para que esses t rabalhadores tenham ações sob cont role de um 
problema ident ificado e suficientemente caracterizado, para o qual devem 
procurar soluções. Para isso foram ent revistados individualmente, em um único 
encont ro, oito colaboradores com vínculo permanente e cont ratados a mais de 
seis meses. Os dados revelam que sete dos oito ent revistados são do gênero 
fem inino com faixa de idade e nível de escolaridade diversificados. Quanto às 
característ icas de suas condições de t rabalho é possível perceber que há 
diferenças em relação a jornada de t rabalho, ao nível salarial e possibilidades 
oferecidas para realizar o t rabalho. Os colaboradores possuem um alto grau de 
sat isfação com seu t rabalho. Nenhum deles relatou ter realizado t reinamento para 
desempenhar suas at ividades. Não há ações nem procedimentos específicos para 
a resolução dos problemas. Parece não haver delim itações de quais ações devem 
ser prat icadas pelos colaboradores para que ocorra um atendimento adequado. 
Comportamentos como os de ident ificar necessidades, planejar, adm inist rar, 
avaliar resultados precisam ser especificados e aprendidos para que cada 
colaborador com seu repertório possa oferecer cont r ibuições na realização do 
t rabalho comum. Os colaboradores da unidade de abrigo precisam t rabalhar 
juntos para const ruir recursos de atuação que lhes capacite a lidar melhor com as 
situações apresentadas. Precisam tornar mais claros os processos por meio dos 
quais as at ividades devem ser executadas. 
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Leonor Bat ista (UNIP Universidade Paulista -  Cam pinas SP) , Renata Gom es ( IAC Inst .de 
Análise do Com portam ento -  Cam pinas SP) , Cam ila Magnet  ( IAC Inst .de Análise do 
Com portam ento -  Cam pinas SP)  
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Este t rabalho refere-se ao relato de um caso clínico em atendimento há 2 
meses e seu objet ivo é analisar as cont ingências envolvidas de forma a ilust rar o 
efeito de privações afet ivas aliadas a reforço somente cont ingente a desempenho 
sobre o repertório social de uma criança. Juquinha (nome fict ício) , 10 anos, está 
na quarta série do ensino fundamental de uma escola pública. Mora nos fundos da 
casa da avó paterna com a mãe. Os pais são separados há um ano e meio e, 
desde então, não vê o pai e raramente se falam pelo telefone. A mãe tem dois 
empregos, fica pouco tempo em casa e o descreve como muito 
inteligente.Chegou à t r iagem com queixa de encoprese e hiperat ividade. Passou 
anteriormente por t ratamento psicológico e psiquiát r ico ( tomava Ritalina) . No 
período ent re a t r iagem e o encaminhamento à terapia (aproximadamente um 
mês) , a mãe não relata mais episódios de encoprese e apresenta, aliada à 
hiperat ividade, novas queixas:  ele não escreve, embora leia bastante e está 
agressivo na escola.Analisando o histórico de vida, a queixa inicial apresentada e 
o repertório atual de Juquinha, a terapeuta ident ificou que ele está privado de 
afeto por parte de pessoa significat ivas em seu ambiente (mãe, pai, am igos, etc.)  
e que tem pouco acesso a reforçadores em geral. O acesso, ainda que rest r ito a 
alguns reforçadores, aparece condicionado a desempenho, principalmente no que 
diz respeito a comportamentos que a mãe classifica como " inteligentes" ( ler 
bastante, falar sobre assuntos "de adulto" , ter vocabulário complexo, etc.)Essas 
cont ingências produziram em Juquinha sent imentos de baixa auto-est ima, alta 
freqüência de em issão dos comportamentos listados acima e um déficit  de 
repertório adequado a sua idade, principalmente no que se relaciona ao contato 
social (não brinca com out ras crianças, não fala sobre assuntos relacionados ao 
mundo infant il, não lê literatura infant il, etc.) . Conseqüentemente, é punido nas 
interações com as out ras crianças e os comportamentos de topografia agressiva 
parecem ter a função de esquiva.Os objet ivos terapêut icos prevêem a modelagem 
de repertório social adequado, de forma a facilitar o acesso a um maior número 
de reforçadores posit ivos, em especial não-cont ingentes ao desempenho de 
comportamentos " inteligentes". Aponta-se como resultados prelim inares da 
terapia que Juquinha começa a em it ir  comportamentos adequados à idade e já 
demonst ra ficar sob cont role de algumas regras fornecidas pela terapeuta. 
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Michele Crist ine Oliveira (Universidade Federal do Pará) , Em m anuel Zagury Tourinho 
(Universidade Federal do Pará) , Jussara Rocha Bat ista (Universidade Federal do Pará) , Juliana 
Bentes De Lim a (Universidade Federal do Pará)  
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Estudos anteriores voltados para a análise de verbalizações de terapeutas 
indicaram a necessidade de revisão dos sistemas de categorização empregados e 
o desenvolvimento de uma metodologia de t reino de categorizadores, inclusive 
ut ilizando condições de fam iliar idade com o material categorizado pelos 
part icipantes do t reino. Adotando um novo conjunto de categorias e leitura prévia 
como est ratégia de fam iliar ização, o presente estudo objet ivou avaliar a produção 
de fam iliar idade com o caso clínico, a suficiência das categorias e do t reino de 
categorizadores. Oito part icipantes divididos em dois grupos de quat ro foram 
submet idos a duas condições de t reino, uma com leitura prévia das sessões que 
seriam empregadas no t reino (Condição CL)  e out ra sem leitura prévia do 
material (Condição SL) . Na etapa de testes os part icipantes foram agrupados em 
pares, formados por um membro de cada grupo e submet idos a um delineamento 
de linha de base múlt ipla. A fam iliar idade foi manipulada, desta vez com respeito 
às sessões que seriam empregadas na etapa de teste, sendo int roduzida para 
cada par em uma sessão diferente. As categorias ut ilizadas foram:  I nformar, 
I nvest igar, Dar Feedback, Confrontar, Dar Conselho, Verbalizações Mínimas e 
Outras Verbalizações. Os resultados ao longo do estudo most ram que os índices 
da primeira sessão de t reino foram mais altos para todos os part icipantes. Para o 
Grupo 1 os índices desta sessão variaram ent re 81,29%  e 92,12% ;  para o Grupo 
2 ent re 78,83%  e 86,14%  de concordância. Na etapa de testes, para o Grupo1 os 
índices variaram ent re 57,06%  e 76,64% ;  para o Grupo 2 variaram ent re 61,27%  
e 82,74%  de concordância. Além da primeira sessão de t reino os part icipantes 
não at ingiram, na maioria das out ras sessões, o índice de 80%  de concordância, 
considerado sat isfatório para validação do sistema de categorias e do 
procedimento de fam iliar ização e t reino. Não houve diferença significat iva nos 
índices de concordância para as sessões realizadas sob cada condição (CL/ SL) , 
indicando que o t ipo de fam iliar idade adotado pode ser redefinido em out ros 
estudos. Í ndices mais baixos nas sessões em que há ocorrência de categorias 
pouco t reinadas sugerem a necessidade de exposição do part icipante a números 
aproximados de ocorrência para todas as categorias durante o t reino, o que 
implica dizer que a complexidade das sessões ut ilizadas em cada etapa do 
procedimento deve ser avaliada. Além disso, ainda é necessário revisar e refinar o 
sistema de categorias, a fim  de aumentar a coerência das categorias e incorporar 
observações adicionais usadas para o t reino em suas descrições. 
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Silvio Botom é, Valéria Bertoldi Peres ( ITCR -  Cam pinas)  
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A noção de "causa" tem mudado ao longo da história da humanidade. Da 
determ inação absoluta, nos tempos de Aristóteles e seus antecessores, até a 
determ inação probabilíst ica à moda do entendimento at r ibuído à Física Quânt ica, 
passando pelas cont r ibuições relacionadas às descobertas e quest ionamentos de 
Galileu, houve uma grande mudança no entendimento do que pode ser 
considerado "causa", no âmbito do conhecimento cient ífico. A mudança foi grande 
o suficiente para tornar essa noção obsoleta para o conhecimento do século XXI  e 
para a explicação dos fenômenos e processos que ocorrem no mundo. A noção de 
" função", subst ituindo a de "causa" para a Ciência, é uma expressão da evolução 
do conceito de determ inação. O entendimento dessa mudança e de suas 
implicações para a pesquisa e para a intervenção em Psicologia, porém, 
cont inuam ainda grandemente desconhecidas, desconsideradas ou ignoradas por 
boa parte dos pesquisadores e dos psicólogos. A noção de comportamento 
operante como um processo (um "fluxo")  t rouxe também a possibilidade de 
superar a explicação por meio de "ent idades causadoras" do comportamento por 
processos verificáveis, mesmo que instáveis e altamente "voláteis" . As próprias 
noções de resposta, de est ímulo e de determ inação, no contexto da Psicologia, 
t rouxeram cont r ibuições que foram superadas pela noção de comportamento 
operante como uma nova cont r ibuição que tem um potencial de revolução 
cient ífica no âmbito da Psicologia. Seguiu-se a esta últ ima noção a de 
"cont ingência de reforço" que também avançou muito em relação à noção de 
"reforço" e possibilitou uma out ra instância explicat iva para os processos 
comportamentais, alterando muitas concepções na Psicologia. As modificações 
foram grandes o suficiente para tornar obsoletos vários conceitos da Psicologia 
que durante um bom tempo foram consideradas "subst ratos" do comportamento, 
assim  como certas "ent idades" ou "substâncias" eram subst ratos para as reações 
quím icas no universo de compreensão da Alquim ia. Os conceitos de objet ivo e de 
subjet ivo, por exemplo, têm, no início do século XXI , dimensões conceituais 
diferentes daquelas que t inham no comêço do século XX. A patologia do 
comportamento não precisa mais ser entendida como patologia de acordo com o 
modelo médico clássico, mesmo depois das profundas mudanças que as 
cont r ibuições de Freud t rouxeram para as concepções médicas a respeito da 
conduta diferente da que era considerada "normal"  ou sadia. As concepções que a 
Análise Experimental do Comportamento t rouxeram em relação ao 
comportamento foram completadas e largamente demonst radas pela Síntese 
Experimental do Comportamento, como um significat ivo avanço em relação à 
percepção e ao entendimento dos fenômenos e processos psicológicos. No início 
do século XXI , é possível ter out ras instâncias de entendimento e de explicação 
sobre a determ inação do comportamento do que o absolut ismo das explicações 
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fundadas na noção de "causalidade" dos tempos próximos a Aristóteles. Vinte e 
cinco séculos foram necessários para const ruir uma concepção que parece 
prom issora para desm ist ificar as explicações para o comportamento humano. As 
decorrências e perspect ivas para o conhecimento e para a intervenção sobre o 
comportamento humano nunca foram tão prom issoras e tão provocadoras como o 
são depois dessa longa história de tentat ivas de entender e explicar o 
comportamento humano e seus determ inantes. I dent ificar e caracterizar os 
conceitos envolvidos na evolução das noções de comportamento e de seus 
determ inantes const ituem aprendizagens importantes para o exercício da 
profissão de analista do comportamento e de pesquisa com análise experimental 
do comportamento. 

 3$/$95$6�&+$9(�  determ inação do comportamento, epistemologia quânt ica na 
Psicologia, explicação do comportamento, determ inação 
probabilíst ica, determ inismo e comportamento. 
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Denis Roberto Zam ignani (USP e Universidade São Judas) , Denise Oliveira (PUC -  SP) , Lívia 
Aureliano (USP e PUC -  SP) , Nicodem os Bat ista Borges (PUC -  SP) , Valdineia Alves De Mira 
 5 °	±�¼�¯�® ����

A Análise Clínica do Comportamento tem como sua principal ferramenta a 
AnáliseFuncional, at ravés da qual se planeja todo o t rabalho de intervenção. Elase 
faz a part ir  da coleta de informações sobre o repertório comportamentaldo cliente 
e suas variáveis de cont role, as quais não devem ser focadasapenas no 
comportamento queixa. A part ir  desta perspect iva, o cliente quechega ao 
consultório com queixa de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC)não deve ser 
analisado focando apenas as obsessões e compulsões, mas suavida como um 
todo. Em out ras palavras, não se deve apenas propor o t ratamentobaseando-se 
nas já conhecidas técnicas, tais como:  inibição recíproca, inundação,exposição 
com prevenção de respostas, as quais lidam com o comportamentocompulsivo, 
mas não consideram a função que este exerce na vida do cliente.Esta mesa tem 
como proposta apresentar out ras intervenções possíveis parao t ratamento de 
clientes com queixa de TOC, que não as anteriormente citadas,tais est ratégias 
clínicas foram adotadas a part ir  da análise funcional det rês casos clínicos que 
priorizaram a função que o comportamento queixat inha na vida de cada um 
destes clientes. Em um dos casos verificou-se queo TOC t inha a função de 
esquiva de escolhas, tendo como proposta de intervenção o t reino de 
comportamento de escolha. No segundo caso ut ilizou-se a est ratégia de 
reforçamento diferencial de out ras respostas (DRO)  a part ir  da análise funcional 
que constatou comportamento de esquiva social. O terceiro casoconsist iu de 
orientação fam iliar, pois se verificou as conseqüências mantenedorasdo TOC eram 
atenção e out ros benefícios liberados pelos fam iliares. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Análise Funcional, Reforçamento Diferencial de Outras Respostas, 
Orientação Familiar, Treino de Comportamento de Escolha 
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Thania M. Gom es De Matos, Evelyn Christ ina Barrelin ( ITCR -  Cam pinas)  
 5 °	±�¼�¯�® ����  
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Juliana Bentes De Lim a (Universidade Federal do Pará) , Jussara Rocha Bat ista (Universidade 
Federal do Pará) , Em m anuel Zagury Tourinho (Universidade Federal do Pará) , Michele Crist ine 
Oliveira (Universidade Federal do Pará)  
 5 °	±�¼�¯�® ����

O desenvolvimento de uma metodologia para a análise da interação verbal 
terapeuta-cliente tem sido objeto de vários estudos recentes em terapia analít ico-
comportamental. Uma est ratégia para esse t ipo de análise consiste da 
categorização de verbalizações com base em suas funções. O presente estudo 
avaliou um sistema de categorização para esse fim , voltado exclusivamente para 
as verbalizações do terapeuta. Estudos de versões anteriores do sistema 
apontaram uma necessidade de reavaliar tanto a definição das categorias 
empregadas quanto o procedimento de categorização, de modo a cont rolar a 
fam iliar idade de um categorizador com o t ipo de decisão do out ro e sua possível 
repercussão nos índices de concordância. No sistema agora testado, foram 
revistas as categorias e definições empregadas. As categorias empregadas foram:  
I nformar, I nvest igar, Dar Feedback, Confrontar, Dar Conselhos, Verbalizações 
Minimas e Outras Verbalizações. Quat ro pesquisadores categorizaram sete 
sessões de terapia analít ico-comportamental, sendo que dois dos pesquisadores 
(1 e 2)  não discut iram ent re si as sessões após as categorizações. Os índices de 
concordância ent re os pesquisadores variaram de 60,43%  (pesquisadores 1 e 3 
na primeira sessão)  a 90,50%  (pesquisadores 1 e 3 na segunda sessão) . Os 
índices de concordância ent re os pesquisadores 1 e 2 variaram de 61,78%  (quinta 
sessão categorizada)  a 84,57%  (sexta sessão categorizada) . O índice de 
concordância por categoria ent re os pequisadores 1 e 2 foi maior nas categorias 
I nvest igar (92,29% )  e Confrontar (79,08% ) , e menor nas categorias I nformar 
(36,66% )  e Dar Feedback (39,02% ) . Os resultados encont rados apontam para 
uma necessidade de reavaliação do procedimento de t reino dos pesquisadores 
(considerando especialmente a complexidade das sessões categorizadas a cada 
momento) , bem como do sistema de categorização. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Terapia analít ico-comportamental, comportamento verbal 
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' ©!ª ������������� , «T¬�%©�® :  09: 00: 00   ) ©�¯ :  10: 20: 00 
�� 6 °	±
±
²�°	± �  VRB Com portam ento Verbal 
 2� ³Eª�³�®6«�ª,´�°�·¢ª�Ä�Å�®,�·*©�°�«�³3° � ³3°�´�ª�½%°�¼3³Eª � ©�«�º�°	±�³
©�¶�ª�Ä�Å�® �� ³3´�°�©�«�®6°D¯#¼�¸�ª�«�Ä�ª:
®�¯#½�®�´
³Eª�¯#°�«�³Eª�· ��
 
Marcia Mot ta (Protoc) , Alessandra Avanzi (USP -  São Paulo)  
 5 °	±�¼�¯�® ����

Diante do cliente o terapeuta está em uma situação de pesquisa e tem como 
objeto de estudo a fala deste. Ao tomar a fala do cliente como objeto, o terapeuta 
passa a ter com esta uma relação de tato. Num referencial da Análise 
Experimental do Comportamento, pressupondo uma interação das respostas do 
cliente com o ambiente, o terapeuta faz perguntas que aumentem a probabilidade 
de em issão de tatos do cliente sobre suas próprias respostas, o ambiente onde 
ocorreram e as relações que ele estabeleceu. Só a descrição do comportamento 
do cliente tornará possível inferir  variáveis de cont role. Há, portanto uma 
modelagem da em issão de tatos do cliente que ao se aprimorarem indicam a 
modelagem de respostas de auto-observação, facilitando para terapeuta e cliente 
a inferência de variáveis de cont role e a alteração de algumas relações 
estabelecidas pelo cliente. Podemos pensar que o tato sobre o fazer é um 
mediador para conseqüências da mesma natureza daquelas obt idas durante a 
própria ação, ainda que em intensidades diferentes. O tato sobre o próprio fazer 
é, portanto, uma resposta com alta probabilidade de ocorrência tanto em 
ambiente natural quanto no contexto terapêut ico. O tato do cliente é para o 
terapeuta ocasião para invest igação;  a em issão de tatos é necessária para que se 
possa analisar funcionalmente as situações vividas pelo cliente. Tatos com história 
de punição em situação natural têm no contexto terapêut ico a mesma 
conseqüência de tatos com história de reforçamento posit ivo:  são igualmente 
importantes para descrever as variáveis de cont role do comportamento do 
cliente. E seriam estas respostas de tato, o que existe de comum ent re o fazer do 
cliente dent ro e fora do contexto terapêut ico, ou seja, os elementos comuns, 
equivalentes que em ult ima instância perm it ir iam a modificação do 
comportamento em ambiente natural? Estaria aí uma forma pela qual a interação 
verbal cliente terapeuta poderia facilitar mudanças comportamentais sem que 
haja a intervenção direta do terapeuta sobre no ambiente natural do cliente? 

 3$/$95$6�&+$9(�  tato, variaveis de cont role, terapêut ico 
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Marilsa De Sá Rodrigues Tadeucci (UPM) , Cibele A Pereira, Ligia S De Alm eida, Sim one G Da 
Silva 
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Este t rabalho tem por objet ivo ident ificar a predominância do Lócus de 
Cont role ( interno ou externo)  em um grupo de jovens aprendizes. O referencial 
teórico teve como base os estudos de Rot ter na abordagem Behaviorista na área 
organizacional, além de t rabalhos relacionados ao primeiro emprego e seleção de 
pessoal.Foi aplicado um quest ionário para coleta de dados da amost ra, seguidos 
do I nventário de Lócus de Cont role de Rot ter. Os respondentes são alunos do 
programa de capacitação de jovens para o primeiro emprego. Os dados foram 
analisados por meio de descrição simples. Sendo analisadas as relações ent re 
dom inância de lócus de cont role e dados demográficos. Para uma melhor 
visualização dos resultados optou-se por determ inar regiões em que os 
part icipantes possam se enquadrar, de acordo com a pontuação adquir ida por 
esses, sendo elas:  Região de Normalidade (8-18) , Região dos Predominantemente 
Externos (< 8)  e Região dos Predominantemente I nternos (> 18) . Com isso, 
pudemos contatar que 81%  dos part icipantes se encont ram na região de 
normalidade, ou seja, tendem a variar ao longo de um cont ínuo internalidade-
externalidade, mantendo um equilíbr io dessas variáveis;  18%  dos part icipantes 
são Predominantemente I nternos, o que significa que estes acreditam cont rolar os 
eventos que regem suas vidas;  e 1%  dos part icipantes é Predominantemente 
Externo, no qual acreditam que os acontecimentos em suas vidas são regidos 
pela sorte ou pelo dest ino. Baseado nos quest ionários respondido pelos 
part icipantes, 76%  destes têm 16 anos, 49%  são católicos, 86%  são paulistanos, 
e 61%  pretendem fazer faculdade para se profissionalizarem. Portanto, de acordo 
com a análise realizada podemos concluir que esta é compat ível à hipótese 
levantada no projeto, de que os sujeitos com lócus de cont role interno são mais 
at ivos na busca de informação, tomam medidas que melhorem sua condição 
ambiental e preocupam-se com suas habilidades e part icularmente com suas 
falhas. 

 3$/$95$6�&+$9(�  lócus de cont role, primeiro emprego 
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Sandra Leal Calais (UNESP) , Erika Pataro Marsola (UNESP)  
 5 °	±�¼�¯�® ����

Em profissões de r isco, a possibilidade de ter de se lidar com situações 
est ressoras é bem maior do que para out ras profissões. O t rabalho geralmente 
envolve sofr imento de out ras pessoas e da atuação nos primeiros socorros 
depende, muitas vezes, a garant ia de vida do out ro. Esta responsabilidade 
associada às cenas dramát icas das quais esses profissionais part icipam pode levá-
los a desenvolver respostas de st ress, de ansiedade, sintomas de st ress pós-
t raumát ico e quadros depressivos. O objet ivo desse estudo foi fazer um 
levantamento dessas respostas em um grupo de bombeiros com, no máximo, um 
ano de t rabalho na corporação, em uma cidade no interior do Estado de São Paulo 
para se verificar se o tempo de corporação concorre para a apresentação desses 
sintomas desadaptat ivos. Foram acompanhados, durante t rês anos, 20 policiais 
m ilitares bombeiros at ravés de ent revista est ruturada, aplicação da escala de 
avaliação de sintomas de st ress pós- t raumát ico, do I SSL, BDI  e I DATE. A 
aplicação foi realizada no local de t rabalho, dent ro do turno de cada part icipante. 
Os dados de cada part icipante foram analisados separadamente, comparando-se 
as respostas de cada inst rumento do primeiro para o segundo ano e do segundo 
para o terceiro ano de estudo. Quanto ao st ress, no primeiro ano t rês sujeitos 
apresentaram st ress em fase de resistência;  no segundo ano, esses sujeitos não 
apresentaram st ress e out ros dois o apresentaram também em fase de resistência 
e no terceiro ano, um deles ainda se manteve em fase de resistência de st ress. 
Respostas de st ress pós- t raumát ico não se apresentaram de forma significat iva. O 
BDI  e o I DATE também não apresentaram alterações dignas de nota. Acredita-se 
que esse resultado possa ser alterado com a passagem de tempo de ingresso na 
corporação e, deste modo, este estudo pretende ser estendido ao longo de dois 
out ros anos, com um follow-up após dez anos, para verificar se ocorreram 
diferenças significat ivas nas respostas ou se as mesmas se mant iveram estáveis. 
O estudo dessas respostas possibilitará a realização de intervenções mais 
eficazes, propiciando uma melhor qualidade de vida aos bombeiros. 

 3$/$95$6�&+$9(�  st ress, ansiedade, depressão 
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I saías Pessot t i (FMRP-USP) , Maurício Tauil Mart ins ( ITCR -  Cam pinas)  
 5 °	±�¼�¯�® ����  
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Eliana Brito (Universidade da Am azônia) , Lorena Fonseca (Universidade da Am azônia) , Luciana 
Pontes (Universidade da Am azônia) , Lucynara Galo (Universidade da Am azônia) , Renée Chaar 
(Universidade da Am azônia) , Michelle Santos (Universidade da Am azônia) , João Carm o 
 5 °	±�¼�¯�® ����

A amputação é um procedimento geralmente cirúrgico que visa à ret irada de 
uma parte do corpo do indivíduo compromet ida, pela diabete, ou por um 
acidente;  dent re out ras causas. Percebe-se que ela busca uma recuperação 
orgânica de um indivíduo que é biopsicossocial. Portanto, na sua reabilitação 
devem ser levados em conta aspectos psicológicos e sociais. A amputação é 
constantemente at relada à imagem do aleij ão, afetando a auto imagem do 
indivíduo amputado que passa a se ver de maneira diferente dos demais. 
I ndivíduos amputados podem apresentar dificuldades gerais de adaptação à nova 
situação. A part ir  dessas considerações, o objet ivo do presente t rabalho foi 
ident ificar quais est ratégias de enfrentamento são ut ilizadas por indivíduos 
amputados. Realizou-se então, uma pesquisa de campo, na qual foram 
ent revistados dez indivíduos amputados e quat ro profissionais ( terapeuta 
ocupacional, fisioterapeuta, nut r icionista e psicóloga)  que atendiam diretamente 
esses indivíduos na Unidade de Referência em Reabilitação Física Demétrio 
Medrado, em Belém-Pará. Esta se t rata de uma clínica mant ida pelo governo e 
especializada em reabilitação física em geral, que dispõe de uma equipe 
mult idisciplinar para atender seus pacientes. Foram realizadas ent revistas sem i-
est ruturadas, que se difer iam ent re profissionais e indivíduos amputados. Aos 
profissionais foram feitas quinze perguntas e aos indivíduos amputados t reze. Os 
resultados apontam que, de forma geral, os indivíduos amputados que 
part iciparam do estudo, tentam desenvolver est ratégias para lidar com as 
dificuldades que surgem a part ir  do processo de amputação, porém, alguns se 
apresentam mais resilientes que out ros. Considera-se resiliência como sendo a 
capacidade de superar as adversidades, e que se t rata de uma variação individual 
em resposta ao r isco. Est ratégias de enfrentamento podem ser eficazes na 
medida que colocam os comportamentos dos amputados sob cont role de 
situações que geram conseqüências posit ivas. Neste sent ido, qualquer est ratégia 
bem sucedida poderá m inim izar o cont role aversivo de situações como exposição 
do corpo ou falar a respeito de seu problema. I dent ificou-se que as est ratégias 
eficazes de enfrentamento apresentadas estão diretamente relacionadas ao 
t rabalho das equipes de profissionais da clínica, que ajudam os pacientes a 
reest ruturar a sua nova imagem corporal e a recondicionar est ratégias 
comportamentais para lidar com as novas situações de sua vida resultantes da 
falta de um membro. Os serviços oferecidos pela equipe de profissionais podem 
ser visto como um fator de proteção que dim inui a predominância de fatores de 
r isco na vida dos amputados, prevenindo a ocorrência de comportamentos 
desadaptat ivos no presente e futuro. 
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Sim one Neno, Maria Carolina L. Bento De Rezende ( IAAC -  Cam pinas)  
 5 °	±�¼�¯�® ����

Faz parte do esforço para a edificação da análise do comportamento como 
um sistema de saber psicológico a busca de interlocução com variados conjuntos 
de demandas sociais dir igidas à Psicologia. O presente estudo representa uma 
iniciat iva nessa direção, abordando um tema que tem ocupado o cent ro do debate 
contemporâneo acerca do exercício clínico na psicologia:  a oferta de t ratamentos 
padronizados. O estudo teve por objet ivo analisar a proposta de elaboração e uso 
de t ratamentos padronizados, materializados em manuais que descrevem etapas 
e procedimentos de intervenções dir igidas a problemas clínicos específicos. O 
t rabalho foi iniciado com o levantamento de uma vasta literatura sobre temas 
relacionados à padronização, como a validação empírica das psicoterapias, a 
eficácia e efet ividade dos t ratamentos, fatores comuns e fatores específicos das 
psicoterapias, o sistema de atenção gerenciada à saúde e o uso de manuais. Essa 
literatura foi submet ida a uma análise circunscrita pelo objet ivo definido, levando 
à ident ificação de fatores que imprimem ao uso de manuais diferentes funções. 
Do uso dos manuais com aquelas funções diversas, resultam intervenções cujas 
configurações dist inguem-se em aspectos substanciais, inclusive com respeito ao 
que pode aproximá- las ou distanciá- las de uma perspect iva idiográfica de 
interpretação e intervenção frente a problemas clínicos psicológicos. Alguns 
fatores enfat izados na análise incluem (a)  o advento dos ensaios clínicos 
randomizados e a dissem inação de seu uso como solução metodológica para a 
pesquisa sobre resultados da psicoterapia, (b)  a pressão do sistema de atenção 
gerenciada e sua interferência na regulação da oferta de serviços de psicoterapia, 
(c)  polít icas de financiamento da pesquisa baseadas em um modelo médico de 
interpretação dos problemas psicológicos e (d)  o movimento pela adoção de 
prát icas baseadas em evidências. Considerando as feições diversas que a 
padronização assume sob determ inantes dessa ordem, aponta-se que o uso de 
manuais em terapia analít ico-comportamental não pode ser sustentado de forma 
indiscrim inada, mas é consistente sob um enfoque para além da dicotom ia 
individualização-padronização. Vislumbra-se, assim , uma abordagem que sugere 
uma apropriação do conhecimento cient ificamente estabelecido sobre uma ampla 
gama de fatores relevantes na psicoterapia e a sensibilidade aos componentes 
part iculares de cada caso clínico. Além disso, são apontadas a importância e a 
necessidade de se produzir um conhecimento integrado e abrangente acerca da 
intervenção clínica baseada em princípios e conceitos da análise do 
comportamento, que represente um refinamento da ident idade do terapeuta 
analít ico-comportamental, assim  como uma part icipação expressiva no debate 
contemporâneo sobre a oferta de serviços clínicos psicológicos.Palavras-chave:  
t ratamentos padronizados, manuais, prát icas baseadas em evidências, terapia 
comportamental, terapia analít ico-comportamenta 
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Ana Lúcia Aiello (UFSCAR) , Tat iana Lussari ( ITCR -  Cam pinas)  
 5 °	±�¼�¯�® ����

Freqüentemente, mães com deficiência mental são alvos de denúncias em 
Conselhos Tutelares devido à negligência e maus t ratos para com seu filho, 
colocando este em risco para at raso de desenvolvimento e problemas 
comportamentais. Por apresentarem vários déficits de habilidades parentais, 
semelhantes aos de out ros pais, cada vez mais tem sido oferecida intervenção 
domiciliar como est ratégia de t reinamento. O objet ivo desse t rabalho é descrever 
os benefícios e os desafios de se intervir no dom icílio com essa população, tendo 
por base a literatura e a implementação de um projeto de intervenção domiciliar 
com mães deficientes mentais, visando assegurar serviços mais úteis a esses 
pais. 
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Rachel Rodrigues Kerbauy (USP) , Andréia Cláudia Dos Santos Marianno ( ITCR -  Cam pinas)  
 5 °	±�¼�¯�® ����

Na vida diária, o conflito que existe ent re as conseqüências -  a curto e longo 
prazo,posit ivas ou negat ivas, maiores ou menores -  e os comportamentos 
mant idos por elas, é o desafio.Apelar para uma explicação por um processo 
interno é ignorar as interações com relacionamentos próximos e com grupos e a 
cooperação social, que tem função especifica para a instalação e manutenção de 
comportamentos.O conceito de autocont role é baseado na interação funcional da 
pessoa com o ambiente, como também o conceito de cont racont role. Escolher 
ent re comportamentos com conseqüências, que at rasam reforçadores, conduziu a 
diversas interpretações dos assuntos cot idianos. Os conflitos existem,pelas ações 
que beneficiam a pessoa ou grupos pequenos e aquelas que beneficiam grandes 
grupos, muitas vezes com perdas pessoais ou enfraquecimento do efeito das 
conseqüências, devido o at raso, o desconto temporal.A cooperação social, exige 
da pessoa resolver o conflito ent re reforçadores imediatos e a longo prazo ampliar 
sua concepção do social e de conceitos abst ratos. Dessa forma, a cooperação 
social tem relação direta com o autocont role. Também os problemas prát icos, que 
incluem impulsividade, autocont role e cont racont role implicam na criação de 
metodologias inovadoras que considerem o contexto amplo do comportamento. 
Para esclarecer esses conceitos serão apresentados alguns exemplos de situações 
cot idianas e possibilidades de experimentação com alguns resultados de 
procedimentos ut ilizados. De fato temos experiências com reclamações, 
desistências, falas defensivas, crít icas e fofocas. Condições essas muitas vezes 
aversivas. O cont racont role, Skinner, (1971) , é o resultado natural de condições 
aversivas e o processo de reforçamento negat ivo. Como e quando fazê- lo é out ro 
desafio. Talvez o autocont role, que perm ite escolhas e resultados para 
sobrevivência pessoal e do grupo seja uma alternat iva. 

 3$/$95$6�&+$9(�  cont role e auto cont role 
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Jorge Oliveira Cast ro (Universidade de Brasília) , Roberta Pohl (Universidade de Brasília) , 
Moem a Dias (Universidade de Brasília)  
 5 °	±�¼�¯�® ����

Apesar da diferenciação de uma marca, com relação às suas concorrentes, 
ser comumente citada na literatura de market ing como um dos ingredientes 
necessários para o sucesso da marca, não há consenso na área sobre a definição 
do conceito nem sistemat ização teórica sobre o assunto. O modelo 
comportamental desenvolvido para analisar o comportamento do consumidor, 
Behavior Perspect ive Model,fornece uma interpretação teoricamente consistente 
de diferenciação de marca. De acordo com esse modelo, o comportamento do 
consumidor é influenciado pelas conseqüências que produzem, dent re as quais 
reforços ut ilitár ios e informat ivos. Reforços ut ilitár ios são conseqüências 
funcionais int rínsecas ao uso do produto ou serviço, e são mediadas pelo produto. 
Por exemplo, um automóvel possibilita t ransporte porta a porta. Reforços 
informat ivos, por out ro lado, são conseqüências sociais (status, prest ígio)  
associadas à compra ou posse de um produto ou serviço, e são mediadas por 
out ras pessoas, na forma de feedback sobre o desempenho do consumidor. Por 
exemplo, além de t ransporte porta a porta, dir igir  um Audi A3 produz diversas 
conseqüências sociais, tais como prest ígio e status, as quais não são produzidas 
por dir igir  um Fiat  Uno. Ut ilizando um quest ionário para medir o nível informat ivo 
de diferentes marcas de produtos, com base no quanto elas são conhecidas e 
percebidas como de qualidade, dois estudos (Estudo 1, 1509 observações 
incluindo seis produtos;  Estudo 2, 1447 observações incluindo t rês produtos)  
invest igaram as relações ent re o nível informat ivo das marcas e a fat ia de 
mercado das marcas e o dinheiro gerado por elas ( inverso do preço) . Análises de 
regressão lineares indicaram que para oito dos nove produtos aumentos no nível 
informat ivo est iveram diretamente relacionados a aumentos na fat ia de mercado 
e dinheiro gerado pelas marcas. Os resultados demonst ram a possibilidade de 
quant ificar o valor financeiro, em termos de faturamento, associado às mudanças 
no nível informat ivo de marcas para cada categoria de produto. Esse t ipo de 
análise possibilita decisões gerenciais a respeito do retorno financeiro de 
invest imentos em diferenciação de marca dependendo da categoria de produto. 

 3$/$95$6�&+$9(�  comportamento do consumidor, reforço informat ivo, diferenciação 
de marca 
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I lm a Goulart  De Souza Brit to (Universidade Católica de Goiás) , Gina Nolêto Bueno 
(Universidade Católica de Goiás e Faculdade Cam bury) , Paula Virgínia Oliveira Elias 
(Universidade Católica de Goiás e Faculdade Ávila)  
 5 °	±�¼�¯�® ����

A presente mesa redonda tem como objet ivo apresentar resultados de 
pesquisas invest igat ivas sobre a relação ent re os comportamentos verbais e não-
verbais em contexto clínico. Os estudos fizeram uso do método de observação e 
regist ro do comportamento, bem como a ut ilização de delineamento de reversão. 
Verfica-se que a variabilidade de repertórios comportamentais encont rada em 
humanos deve ser cont inuamente observada e descrita, pois seu conhecimento 
auxilia na explicação de ocorrências comportamentais e das variáveis que afetam 
tais comportamentos. Os processos envolvidos no cotexto clínico são de 
fundamental importância para o conhecimento das relações ent re o cliente e o 
terapeuta, assim  como de uma ampla classe de comportamentos-problema 
observáveis, que acontecem ao longo do processo terapêut ico. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Terapia Comportamental;  Observação Direta;  Relação Terapêut ica 
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Lígia Valladares Oda Kurokawa ( IAAC -  Cam pinas /  PUC-SP) , Pat rícia Piazzon Queiroz ( IAAC -  
Cam pinas) , Marisa I sabel Dos Santos De Brito 
 5 °	±�¼�¯�® ����

Na Terapia por Cont ingências de Reforçamento (Guilhardi, 2004)  o 
terapeuta ident ifica as cont ingências que produzem e mantêm os 
comportamentos e sent imentos do cliente. Além disso, ele cr ia procedimentos 
para que o cliente atue sobre o meio em que está inserido e produza 
conseqüências naturais e sociais que selecionem novos comportamentos e 
sent imentos. O terapeuta se interessa pelos comportamentos e sent imentos do 
cliente e maneja as cont ingências que os produzem e os mantêm. Neste sent ido, 
o terapeuta junto com o cliente é agente das mudanças. André, 35 anos, é 
casado há 10 anos, tem uma filha de 10 anos e um enteado de 16, completou o 
ensino médio e é vendedor de peças. Relatou a seguinte queixa:  "Não estou 
agüentando mais, às vezes penso besteira ( ...) , quando estou no t rabalho tenho 
que disfarçar porque começo a chorar do nada ( ...) . Não quero mais voltar pra 
casa, fico mais tempo no t rabalho ( ...)  tudo está dando errado na m inha vida ( ...)  
quero tomar coragem para sair de casa." . Diante da queixa, ficou evidente para 
terapeuta que o cliente vivia em um esquema de reforçamento mant ido por 
cont ingências aversivas. Ent retanto, o cliente não estava conseguindo em it ir  
comportamento de fuga-esquiva eficaz e os sent imentos colaterais "eram de não 
agüentar mais". A terapeuta invest igou as cont ingências em operação na vida do 
cliente:  a. o relacionamento com a esposa era caracterizado basicamente por 
cont ingências aversivas (brigas, crít icas, etc. b. o cliente vivia uma relação 
conjugal pobre em reforçadores posit ivos sociais (carinho, afeto, atenção c. em it ia 
comportamentos de fuga-esquiva de tais situações tendo relacionamentos 
ext raconjugais, porém seu atual relacionamento também estava produzindo 
conseqüências aversivas e as esquivas que em it ia não estavam sendo eficazes;  d. 
o ambiente de t rabalho t inha dupla função:  d1. perm it indo- lhe se esquivar da 
permanência em casa sem culpa;  d2. provia interações sociais mant idas por 
reforçadores posit ivos sociais;  e. o cliente não em it ia comportamentos que 
pudessem produzir conseqüências aversivas aos out ros, mesmo que produzissem 
conseqüências aversivas para si (não se opunha, não negava ajuda) . A terapeuta 
também levantou as cont ingências da história de vida:  a. a relação com os pais 
era mant ida por reforçadores negat ivos, o que produziu um amplo repertório de 
fuga-esquiva;  b. veio morar em Campinas com o irmão aos 16 anos quando os 
pais se mudaram e o cliente não apresentou comportamentos adequados no novo 
contexto de vida para produzir reforços posit ivos (não se "adaptou") :  o repertório 
operante se reduziu, chorava e relatava que sofr ia muito;  c. o irmão e a cunhada 
lhe apresentaram uma mulher e insist iram para que se relacionasse com ela, o 
que ele fez, sem que ela lhe fosse reforçadora o suficiente para tornar-se sua 
esposa, o que acabou ocorrendo por insistência dela e por ter engravidado;  d. ele 
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t rabalhava na mesma empresa há 11 anos. Analisando o padrão comportamental 
e de sent imentos do cliente a terapeuta sistemat izou:  a. André apresentava baixa 
discrim inação dos seus próprios comportamentos e das conseqüências produzidas 
pelos mesmos;  b)  apresentava repertório de fuga-esquiva ineficaz:  não em it indo 
comportamentos de cont ra-cont role;  c)  apresentava sent imentos de baixa auto-
est ima (produto de história de cont ingências pobre de reforçadores posit ivos 
sociais liberados independente da em issão de comportamentos d. apresentava 
sent imentos de baixa autoconfiança (produto de história de cont ingências na qual 
o comportamento produz poucos reforçadores posit ivos ou esquiva de negat ivos 
e. apresentava variabilidade comportamental (produto de história de 
cont ingências na qual o comportamento produz reforçadores posit ivos ou 
negat ivos) . Os procedimentos terapêut icos adotados foram:  a)  descrever as 
cont ingências em operação para que o cliente discrim inasse as variáveis que 
cont rolavam seus comportamentos e sent imentos;  b)  em it ir  regras que, se 
seguidas, produzir iam repertórios de fuga-esquiva eficazes e alívio;  c)  
conseqüenciar socialmente (usando conseqüências arbit rárias:  "muito bem", "que 
bom") , com possível função reforçadora, a em issão de novas respostas que, no 
ambiente natural do cliente, t ivessem maior probabilidade de produzir 
reforçadores posit ivos naturais e de se esquivar de negat ivos;  d. conseqüenciar 
socialmente (usando conseqüências arbit rárias:  "Veja, com o que você fez, só 
consegue ficar mais t r iste ainda") , com possível função aversiva os 
comportamentos que, no ambiente natural de André, t ivessem maior 
probabilidade de produzir conseqüências aversivas para ele;  e. dar modelo de 
out ros comportamentos que pudessem ser em it idos em determ inadas situações 
( "você poderia dizer..." ) . Os resultados obt idos a part ir  de tais procedimentos 
foram:  a)  o cliente discrim inou alguns déficits de repertório social;  b)  passou a 
relatar que conseguiu verbalizar algumas vezes suas opiniões e sent imentos sem 
que isso produzisse conseqüências aversivas;  c)  não em it iu mais respostas 
verbais de conteúdo suicida. Os resultados são parciais, pois o processo 
terapêut ico cont inua em andamento. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Terapia por Cont ingências de Reforçamento;  depressão, déficit  de 
repertório. 
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Renato Maiato Cam inha (Universidade do Vale do Rio dos Sinos -  Unisinos) , Eliane Falcone 
(Universidade Estadual do Rio de Janeiro -  UERJ) , Helene Shinohara (Pont ifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro)  
 5 °	±�¼�¯�® ����

O presente t rabalho tem como objet ivo apresentar o avanço técnico das 
terapias cognit ivas relat ivas ao t ratamento dos t ranstornos de ansiedade. O 
enfoque da mesa gira em torno de t rês importantes t ranstornos com bastante 
representat ividade epidem iológica. São eles, a Fobia Social, O Pânico com 
Agorafobia e o Transtorno de Est resse Agudo.A prevalência da fobia social tem 
sido equiparada à da depressão e do alcoolismo, sendo este t ranstorno 
considerado infradiagnost icado e infrat ratado. Tais constatações têm mot ivado a 
criação de técnicas de t ratamento mais eficazes, onde a modificação do 
processamento cognit ivo (autoconsciência elevada;  autoprocessamento negat ivo;  
avaliação pós-evento etc.)  seja modificado, antes do enfrentamento das situações 
sociais fóbicas.Uma súbita sensação de intensa apreensão, medo ou terror, em 
geral associada com sent imentos de desast re im inente, caracteriza um ataque de 
pânico. A presença recorrente destes ataques e a preocupação sobre ataques 
futuros e suas conseqüências descrevem essencialmente o Transtorno de Pânico. 
Os sintomas apresentados durante estes episódios são:  palpitações 98% , tontura 
95% , sudorese 93% , dispnéia 90% , medo de ficar louco ou perder o cont role 
90% , e, out ros de menor incidência, como dor no peito, sensação de irrealidade, 
parestesias, arrepios, sensação de desmaio e t remor. São necessários pelo menos 
quat ro destes sintomas para corresponder ao critér io diagnóst ico. A Terapia 
Cognit iva tem elaborado uma compreensão do Transtorno do Pânico que auxilia o 
terapeuta tanto na formulação do caso quanto no planejamento da intervenção 
terapêut ica. Um dos principais modelos cognit ivos usados como explicação para 
este t ranstorno parte de observações sobre os padrões de pensamentos 
catast róficos característ icos dos clientes com pânico. A ênfase deste modelo está 
na interpretação catast rófica das sensações corporais e nos comportamentos 
evitat ivos e de segurança desenvolvidos para prevenir ou lidar com os ataques.O 
Transtorno do Est resse Agudo é considerado uma reação normal diante da 
exposição a um vento potencialmente t raumát ico. É igualmente considerado um 
pré diagnóst ico do Transtorno de Est resse Pós-Traumát ico, e como tal, poucos 
t rabalho enfat izam as intervenções técnicas recomendadas e as técnicas não 
recomendadas durante o período dos t r inta dias relat ivos ao est resse agudo. 
Serão apresentados procedimentos terapêut icos relat ivos ao atendimento de 
pacientes que procuram psicoterapia imediatamente após a ocorrência de um 
evento t raumát ico. 

 3$/$95$6�&+$9(�  terapia cognit iva, ansiedade 
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Marcela Filet i (PUCCAMP)  
 5 °	±�¼�¯�® ����

OBJETI VO:  DESCREVER O ATENDI MENTO PSI COLÓGI CO AMBULATORI AL A 
ADOLESCENTES COM TENTATI VAS DE SUI CÍ DI O, BASEANDO-SE NA ABORDAGEM 
COMPORTAMENTAL. MÉTODO:  LEVANTAMENTO BI BLI OGRÁFI CO. 
ADOLESCÊNCI A:  OMS (1995)  -  I NTERVALO ENTRE 10 E 20 ANOS DE I DADE. 
DEVE-SE CONSI DERAR O DESENVOLVI MENTO PUBERAL, EMOCI ONAL, SOCI AL, 
AFETI VO E COGNI TI VO. A CONDUTA SUI CI DA PODE SER VI STA COMO UM 
PROCESSO COM I DEAÇÃO, AMEAÇA E CONSECUÇÃO, SENDO QUE O I NDI VÍ DUO 
PODE PERMANECER EM UM ESTÁGI O SEM AVANÇAR AO SEGUI NTE. 
EPI DEMI OLOGI A:  SEGUNDO A OMS (1995)  O SUI CÍ DI O É A 3A PRI NCI PAL CAUSA 
DE MORTE DE PESSOAS ENTRE 15 E 34 ANOS DE I DADE. ETI OLOGI A:  
TRANSTORNOS PSI QUI ÁTRI COS, DEPRESSÃO (CERCA DE 50% ) , SENDO QUE 
FAMÍ LI AS DESESTRUTURADAS E ROMPI MENTO DE RELACI ONAMENTOS AFETI VOS 
SÃO PRI NCI PAI S FATORES CAUSADORES DA DEPRESSÃO. MÉTODOS:  
ENFORCAMENTO (MAI S UTI LI ZADO NO BRASI L) , ARMAS DE FOGO (MAI S 
UTI LI ZADO NA CI DADE DE SÃO PAULO) , ENVOLVI MENTO EM ACI DENTES 
AUTOMOBI LÍ STI COS SOMADOS AO ABUSO DE ÁLCOOL/ DROGAS, I NGESTÃO DE 
MEDI CAMENTOS DESNECESSARI AMENTE, ENVENENAMENTO, FERI MENTOS 
AUTO- I NFRI NGI DOS, PRECI PI TAÇÃO DE LOCAI S ALTOS. SI GNI FI CADO:  LI VRAR-
SE DE UMA SI TUAÇÃO QUE TRAZ SOFRI MENTO OU PROVOCAR ALTERAÇÕES NO 
AMBI ENTE. QUANDO, ONDE E COMO OS ADOLESCENTES TENTAM SUI CÍ DI O 
DEPENDE DA MOTI VAÇÃO E DA I NTENÇÃO DO COMPORTAMENTO.TRATAMENTO:  
EMERGENCI AL -  PRI MEI ROS SOCORROS;  HOSPI TALI ZAÇÃO -  EVI TAR NOVAS 
TENTATI VAS;  AMBULATORI AL -  PSI COTERAPI A FOCALI ZADA, BREVE, COM 
OBJETI VO DE EVI TAR QUE O PACI ENTE SE MATE PARA POSTERI ORMENTE 
TRABALHAR AS CAUSAS DA TENTATI VA (ORI GEM DO PROBLEMA) . I NTERVENÇÃO 
AMBULATORI AL:  I DENTI FI CAR OUTRAS POSSI BI LI DADES DE SOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS, I DENTI FI CAR AUTO REGRAS, DESENVOLVI MENTO DE HABI LI DADES 
COMPORTAMENTAI S/ SOCI AI S, AUMENTO DO REFORÇO POSI TI VO. 
CONSI DERAÇÕES FI NAI S:  A MAI ORI A DAS TENTATI VAS OCORREM EM PERÍ ODO 
PRÓXI MO A HOSPI TALI ZAÇÕES E CONSULTAS MÉDI CAS. 

 3$/$95$6�&+$9(�  adolescencia suicidio t ratamento 
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Júlio De Rose (Universidade Federal de São Carlos) , Antônio De Freitas Ribeiro (Universidade 
de Brasília) , Cam ila Dom eniconi (UFSCAR) , William  Ferreira Perez (UFSCAR) , Ana Karina Lem e 
Arantes (UFSCAR)  
 5 °	±�¼�¯�® ����

O presente simpósio apresenta t rês estudos sobre a ment ira. Os dois 
primeiros são estudos experimentais sobre correspondência ent re relatos verbais 
e os eventos relatados. Estes estudos manipulam variáveis que influenciam a 
correspondência e, portanto a veracidade de relatos sobre desempenho 
acadêmico de crianças com história de fracasso escolar. Quando a criança relata 
acerto ou erro em uma tarefa acadêmica, a correspondência é afetada por 
manipulações que modificam a probabilidade de erro e também por cont ingências 
de reforço para o conteúdo de relato, especificando reforço só para o relato de 
acerto ou só para o relato de erro. Por out ro lado, a correspondência pode ser 
t reinada at ravés de reforço diferencial para relatos correspondentes. O terceiro 
estudo analisa a ment ira no comportamento de personagens de ficção, na peça 
"Otelo, o Mouro de Veneza" de Shakespeare. Personagens shakespeareanos, 
embora fict ícios, são tomados como paradigmas de comportamento humano, na 
medida em que seu comportamento é verossím il e pode servir como ilust ração de 
cont ingências envolvendo t ipos característ icos de comportamento social e 
emocional. O estudo a ser apresentado analisa como, na peça, I ago modela o 
comportamento verbal de Otelo de tal modo que este em ita tatos cada vez menos 
correspondentes aos " fatos", e que vêm, finalmente, a cont rolar seu 
comportamento, conduzindo ao desfecho t rágico da ação. 

 3$/$95$6�&+$9(�  comportamento verbal, ment ira 
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Diana Tosello Laloni (Pont ifícia Universidade Católica de Cam pinas) , Anna Paula Badellino 
( ITCR -  Cam pinas)  
 5 °	±�¼�¯�® ����

Pretende-se analisar os fatores comportamentais presentes na relação 
saúde-doença, at ravés da Análise Funcional do Comportamento. Busca-se 
compreender at ravés da Análise do Comportamento a alteração do estado 
biológico do organismo. O comportamento como ação do organismo na 
prevenção, reabilitação, início ou fim  de uma enferm idade. Trata-se da dimensão 
psicológica da saúde organizada em 3 fatores:  A forma na qual o comportamento 
part icipa na modulação dos estados biológicos, na medida em que regula o 
contacto do organismo com as variáveis funcionais do meio ambiente;  As 
competências que definem a efet ividade do indivíduo para interagir com uma 
diversidade de situações que direta ou indiretamente afetam o estado de saúde;  
As maneirar consistentes que t ipificam um indivíduo em seu contato inicial com 
situações que podem afetar potencialmente sua condição biológica. A 
apresentação pretende indicar a compreensão da relação do t ranstorno 
psicológico com a vulnerabilidade física e dessa forma o planejamento de ações 
terapêut icas eficazes para a prevenção e t ratamento. O modelo comportamental 
propõe o estudo de caso pela análise de cont ingências, at ravés do qual objet iva-
se ident ificar comportamentos que aumentam a vulnerabilidade biológica dos 
indivíduos. O diagnóst ico comportamental pretende descobrir as variáveis 
ambientais relacionadas à instalação e manutenção das enferm idades. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
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Karolina Am orim  ( IAAC -  Cam pinas) , Pat rícia Piazzon Queiroz ( IAAC -  Cam pinas) , Marisa I sabel 
Dos Santos De Brito ( IAAC -Cam pinas)  
 5 Õ	Ö�â�Ô�Ó ����

O presente estudo de caso discute o atendimento terapêut ico de um cliente 
de 15 anos. A família é brasileira, mas morou em out ro país durante 15 anos. 
Voltaram ao Brasil há 7 meses e foram morar na casa da avó materna. Há um 
mês estão residindo em casa própria. No out ro país, o cliente ajudava seus pais 
no restaurante deles e recebia dinheiro para isso. A queixa inicial t razida pelos 
pais foi:  "Nosso filho t inha muito destaque na sala de aula no out ro país e aqui 
não apresenta o mesmo desempenho, ele não se gosta e briga muito com o irmão 
(de 9 anos) , de quem tem muito ciúmes". Part indo da queixa e dos dados iniciais 
apresentados pelos pais e baseando-se no modelo de Terapia por Cont ingências 
de Reforçamento (Guilhardi, 2004) , a terapeuta ident ificou as seguintes 
cont ingências:  a. o repertório de comportamentos do cliente que produzia 
reforçadores na escola no out ro país, era ineficaz nas novas cont ingências da 
escola brasileira;  b. perdeu reforçadores sociais (am igos e passeios c. perdeu 
reforçadores disponíveis na ant iga casa:  quarto com computador, vídeo game 
etc.. No atendimento com o adolescente a terapeuta pôde ident ificar out ras 
cont ingências que estavam operando e produziam sent imentos de t r isteza, 
desânimo, não se sent ir  amado e sofr imento no cliente:  a. os pais exigiam uma 
alta freqüência de estudar;  b. os pais o proibiram por tempo indeterm inado de 
usar o computador e o vídeo game;  c. os pais não o deixavam sair com o primo e 
os novos colegas da escola, privando-o de contatos sociais e programas fora da 
escola adequados a sua idade e que t inham função reforçadora para o cliente;  d. 
o cliente t inha sent imentos de responsabilidade (produto de exposição a 
cont ingências aversivas) . A part ir  das descrições do cliente a terapeuta 
discrim inou que os pais manejavam basicamente cont ingências aversivas na 
relação com o filho e, ainda, o privavam de contatos sociais que produzir iam 
reforçadores posit ivos sociais para ele. Os procedimentos terapêut icos foram:  a. 
instalar no cliente comportamentos eficazes de fuga-esquiva:  pedir aulas com 
professora part icular para as matérias com as quais t inha maior dificuldade, 
estudar mais sistemat icamente as matérias mais difíceis, mas que poderia 
aprender sem ajuda, most rar aos pais o produto dos estudos;  b. instalar 
repertório de cont ra-cont role em relação aos comportamentos de proibição dos 
pais ensinando-o a argumentar;  c. dar regras para o cliente se comportar com 
out ras pessoas produzindo reforçadores posit ivos sociais:  am igos, t ios avós etc.;  
d. orientar os pais:  d1. levá- los a discrim inar os comportamentos adequados do 
filho;  d2. levá- los a em it ir  conseqüências adequadas aos comportamentos do 
filho;  d3. levá- los a discrim inar a importância dos eventos sociais com os am igos 
para o filho;  d4. levá- los a discrim inar os sent imentos produzidos no filho diante 
de tantas punições e privações. Os resultados obt idos foram:  a. o cliente fez aulas 
part iculares de matemát ica;  b. manteve-se estudando sem ajuda de acordo com 
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as necessidades;  c. argumentava com os pais quando o puniam sem que seu 
comportamento fosse inadequado;  d. estabeleceu am izades na escola e fora dela;  
e. o pai, que era mais sensível aos comportamentos e sent imentos do filho, 
alterou seus comportamentos com ele produzindo as seguintes mudanças no 
próprio repertório:  e1. discrim inou os comportamentos adequados em it idos pelo 
filho e dim inuiu as cont ingências aversivas;  e2. passou a perm it ir  que o cliente 
saísse mais com os am igos e seguisse as regras do grupo (horário de levar, de 
buscar e3. passou a relatar quais eram os comportamentos e sent imentos do filho 
relevantes para o processo terapêut ico e em relação aos quais eram aplicáveis os 
procedimentos sugeridos pela terapeuta. A mãe pouco alterou seu padrão 
comportamental e se esquivava das orientações da terapeuta. O cliente cont inua 
em atendimento e os procedimentos cont inuam sendo aplicados.  

 3$/$95$6�&+$9(�  Punição, comportamento, Terapia por Cont ingências. 
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Maria Carolina Martone (PUC-SP) , Roberto Banaco (PUC-SP)  
 5 Õ	Ö�â�Ô�Ó ����

O presente t rabalho é composto por dois estudos e foi desenvolvido em um 
serviço de Saúde Mental com uma part icipante diagnost icada com o quadro de 
esquizofrenia e com extensa história de t ratamentos psiquiát r icos. Para o Estudo 
1 o objet ivo foi instalar duas cadeias de respostas relacionadas ao cuidado 
pessoal, lavar as mãos e escovar os dentes, ut ilizando como procedimento 
inst rução, dicas e encadeamento de respostas . O térm ino da execução de cada 
cadeia de respostas foi consequenciado pela apresentação de observações sociais 
posit ivas do t ipo elogios. O Estudo 2 constou de um t reino discrim inat ivo cuja 
proposição foi aumentar respostas de leitura e conversa sobre a leitura realizada 
consequenciando-as at ravés de reforçamento social na forma de atenção e 
elogios. Ao mesmo tempo respostas não coerentes e não inteligíveis foram 
ignoradas.Os resultados indicaram que para o Estudo 1, a combinação de 
inst rução, dicas e reforçamento posit ivo foram eficientes em modificar as 
respostas de cuidado pessoal enquanto essas condições se mant iveram. Para o 
estudo 2 constatou-se que o t reino ampliou o repertório da part icipante para 
comportamentos complexos como leitura, ao passo que reduziu a freqüência de 
respostas não coerentes e não inteligíveis. Além disso, a suspensão do 
reforçamento social posit ivo na forma de atenção foi uma das variáveis que 
cont rolou o comportamento da part icipante no aumento da freqüência das 
respostas inadequadas. Por out ro lado, foi notado que alterações não planejadas 
de seu meio fam iliar (brigas)  alteraram bastante o repertório durante o t reino, 
mesmo com a manutenção das conseqüências sociais no serviço de Saúde Mental. 

 3$/$95$6�&+$9(�  t reino de habilidades sociais, esquizofrenia, comportamento 
psicót ico. 
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Angélica Marden (Universidade Católica de Goiás) , Luciline Prado (Universidade Católica de 
Goiás) , Andréa Dut ra ( I bac)  
 5 Õ	Ö�â�Ô�Ó ����

O cliente que chega à terapia, t raz com ele um "quebra-cabeça" 
desorganizado, muitas vezes incompleto, e busca auxílio para a montagem do 
mesmo. Para nós terapeutas e analistas do comportamento o desafio se 
apresenta:  o "quebra-cabeça" é algo ainda mais complexo. Representa as 
cont ingências de reforçamento passadas e atuais da vida do cliente, que serão 
analisadas e compreendidas à luz dos pressupostos teóricos do Behaviorismo 
Radical. O papel do terapeuta não é o de "montar"  o "quebra-cabeça" para o 
cliente, mas o de ident ificar e descrever as interações comportamentais e as 
relações funcionais presentes, explicitando os procedimentos em operação. Desse 
modo, tornar o cliente consciente das variáveis que cont rolam seu 
comportamento e apto a fazer generalizações, deve ser, ou pelo menos deveria, 
um objet ivo terapêut ico. Para que isso seja possível, o terapeuta deve se despir 
da vaidade que o torna soberano sobre o cliente, e "passar"  para ele o "poder de 
análise. Ensinar o cliente a observar, descrever e analisar as cont ingências em 
operação, significa o mesmo que promover a conscient ização que é geradora de 
autoconhecimento. Uma vez conseguido isso, o terapeuta estará dando ao seu 
cliente a "carta de alforr ia"  e caberá a ele, decidir o que fazer com ela. Dito isto, 
consciência e autoconhecimento deixam de const ituir mera preocupação teórico-
conceitual e adquirem status para nós terapeutas comportamentais, de 
ferramentas importantes, das quais dependerá também o sucesso terapêut ico. 
Vale ressaltar ainda, que entendemos por sucesso terapêut ico, principalmente a 
possibilidade que terá o cliente de seguir em frente, de enfrentar o mundo e as 
relações que o esperam, agora inst rumentalizado e independente do terapeuta:  
um exím io montador de "quebra-cabeça".  

 3$/$95$6�&+$9(�  autoconhecimento e análise clínica 
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Maria Martha Hübner (Universidade de São Paulo/ SP) , Maria Am alia Andery (Pont ificia 
Universidade Católica PUC/ SP) , Paola Alm eida (Universidade de São Paulo/ SP) , Pedro Bordini 
Faleiros (Universidade de São Paulo/ SP) , Renata Gom es (Universidade de São Paulo/ SP) , Thais 
Cazat i (Universidade de São Paulo/ SP) , Cínt ia Guilhardi (Universidade de São Paulo/ SP) , 
Adriana Cruvinel (Universidade de São Paulo/ SP) , Leila Bagaiolo (Universidade de São 
Paulo/ SP)  
 5 Õ	Ö�â�Ô�Ó ����

Apesar da proposta de uma análise funcional do comportamento verbal estar 
pronta desde 1957, com a publicação do livro "Verbal Behavior"  de Skinner, os 
processos básicos deste comportamento e suas relações com o comportamento 
não verbal ainda estão sendo compreendidos. (Lloyd, 2002) . Autores da área 
operante vêm invest igando, de modo mais direto, possíveis relações ent re os 
operantes verbais e não verbais (  Catania, Ribeiro, Torgrud & Holburn, Hübner & 
Dias , dent re out ros ) , com descobertas inst igantes, revelando o poder e os 
lim ites do cont role verbal no comportamento humano, produto de uma 
comunidade em inentemente verbal. A modelagem do comportamento verbal pode 
ser uma técnica potente para modificar o comportamento humano, 
especialmente, sabendo-se que a dist inção ent re o comportamento governado 
verbalmente e o comportamento governado por cont ingências é relevante tanto 
para o comportamento verbal como para o não-verbal O comportamento verbal 
modelado ou governado por cont ingências é, como o comportamento não-verbal 
modelado, sensível às suas conseqüências, mas é, também, acompanhado pelo 
comportamento não-verbal correspondente. A depender, ent retanto, das 
cont ingências, do cont role discrim inat ivo, respostas verbais e não-verbais 
permanecerão ou não sob cont role exclusivo de suas conseqüências diretas. As 
pesquisas cont inuam e têm implicações importantes para a compreensão de 
ambos os processos, bem como implicações para procedimentos de intervenção. 

 3$/$95$6�&+$9(�  comportamento verbal;  comportamento não verbal 
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Maria Am alia Andery (PUC-SP) , Tereza Maria Pires Sério (PUC -  SP) , Ana Paula Basqueira 
( IAAC -  Cam pinas)  
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Marisa I sabel Dos Santos De Brito ( IAAC -  Cam pinas) , Pat rícia Piazzon Queiroz ( IAAC -  
Cam pinas)  
 5 Õ	Ö�â�Ô�Ó ����

O presente estudo de caso tem como objet ivo descrever um atendimento 
clínico com criança segundo o modelo de Terapia por Cont ingências de 
Reforçamento (Guilhardi, 2004) . Tal modelo analisa e intervém nas cont ingências 
em operação que estão produzindo e mantendo os comportamentos e 
sent imentos relatados como problemas. Leo, era filho único, t inha 4 anos e 
estava começando a freqüentar a escola no inicio do t ratamento. A queixa inicial 
do pai foi:  "Meu filho não quer ficar na escola. Ele é diferente das crianças lá. Não 
sei o que fazer. Ele só quer ficar em casa. Eu e a m inha esposa achamos que ele 
tem algum problema neurológico. Ele não consegue aprender:  não sabe brincar, 
dividir os brinquedos, correr... Ele é muito doente:  tudo o deixa doente. Ele 
também bate em m im e na m inha esposa quando não fazemos o que ele quer. 
Ele bate porta, xinga..." . Os pais ao descreverem os problemas do filho 
just ificavam comportamentos dele como alterações orgânicas sem serem capazes 
de discrim inar as cont ingências que os estavam produzindo. A terapeuta na 
interação direta com a criança e em out ros contatos com o pai sistemat izou as 
cont ingências em operação:  1. Criança:  a. não t inha repertório de brincar com 
out ras crianças;  b. era privada de at ividades físicas, não desenvolvendo 
repertório motor esperado para a idade;  c. em it ia poucas respostas de testar as 
cont ingências:  pouco se expondo às conseqüências naturais dos 
comportamentos;  d. o comportamento de seguir regras estava bem instalado;  e. 
t inha baixo repertório de descrição do comportamento do out ro;  f. t inha baixo 
repertório de auto-observação (dos próprios comportamentos g. não discrim inava 
os próprios sent imentos;  h. se comportava na sessão, apenas diante dos SDs da 
terapeuta;  2. Mãe:  a. privava a criança de interações com out ras crianças;  b. 
dava regras que rest r ingiam em issão de comportamentos da criança nas 
situações que eram aversivas para mãe;  c. conseqüenciava aversivamente todos 
os comportamentos de afastar-se dela ou de agir de modo independente em it idos 
pela cr iança;  3. Pai:  a. não se opunha aos comportamentos da mãe mesmo que 
não concordasse com ela. A part ir  da sistemat ização de tais cont ingências a 
terapeuta interviu com:  1. Criança:  a. inicialmente dava regras para a criança se 
comportar;  b. dava modelos de novos comportamentos a serem em it idos pela 
cr iança na sessão, que produziram reforços naturais e arbit rários sociais, estes 
liberados pela terapeuta de forma diferencial;  c. usou procedimentos de fading in 
para evocar novos comportamentos em it idos pelo cliente;  e. dava SDs para a 
criança observar o comportamento da terapeuta;  f. dava SDs para a criança 
observar os próprios comportamentos e sent imentos;  2. Mãe:  a. pedia que ela 
descrevesse comportamentos e sent imentos que vivenciou na infância, diante de 
várias situações como SDs para ela evocar comportamentos da mesma classe no 
filho. A part ir  dos exemplos dados pela mãe, a terapeuta sugeria que ela 
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perm it isse (desce SDs)  que o filho em it isse comportamentos da mesma classe 
daqueles que foram reforçadores pela mãe;  b. dava regras para novos 
comportamentos;  c. dava modelos de atuação;  d. conseqüenciava socialmente, 
com possível função reforçadora, qualquer comportamento em it ido pela mãe de 
expor a cr iança a novas cont ingências;  3. Pai:  a. dava regras para novos 
comportamentos;  b. dava modelos de atuação;  c. levava-o a discrim inar os 
próprios comportamentos que, se em it idos, instalariam comportamentos 
adequados na criança;  d. levava-o a discrim inar os comportamentos inadequados 
da esposa e as conseqüências que produziam no repertório da criança. Os 
resultados obt idos foram:  1. A criança passou a:  a. a se expor às conseqüências 
naturais do seu comportamento;  b. em it ir  os novos comportamentos adquir idos 
agora sem regras ou SDs em it idos, quer pela terapeuta, quer pelos pais;  c. 
discrim inava e expressava seus sent imentos;  d. observar os comportamentos dos 
out ros e inferir  os possíveis sent imentos;  2. A mãe passou a:  seguir as 
orientações da terapeuta;  b. a sent ir-se menos ansiosa quando o filho se expunha 
a novas cont ingências;  3. O pai passou a:  a. conseqüenciar os comportamentos 
inadequados da esposa;  b. seguir regras e SDs dados pela terapeuta da maneira 
de se comportar com o filho. As cont ingências manejadas pela terapeuta com 
todos os membros da família possibilitaram a instalação, alteração e manutenção 
dos comportamentos e sent imentos tanto da criança como dos pais.  
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I saías Pessot t i (FMRP-USP) , Valéria Bertoldi Peres ( ITCR -  Cam pinas)  
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Denis Roberto Zam ignani (USJT /  USP) , Sonia Beat riz Meyer (USP)  
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A relação terapêut ica tem sido compreendida como um dos principais fatores 
de mudança na psicoterapia. Em função disso, diversos grupos de pesquisa em 
todo o mundo têm estudado a relação terapêut ica e seu processo de mudança. 
Uma das linhas de pesquisa que se desenvolve desde meados dos anos 70 estuda 
da interação terapeuta-cliente por meio do regist ro de sessões em áudio e/ ou 
vídeo e categorização do comportamento para posterior análise. A literatura sobre 
esse assunto apresenta uma diversidade de sistemas de categorização, tanto do 
comportamento do terapeuta quanto do cliente. Ent re os sistemas de 
categorização disponíveis, encont ram-se alguns mais voltados para análises de 
terapias de abordagens específicas e out ros mais generalistas. Também divergem 
com relação ao detalhamento das definições das categorias e à natureza das 
categorias adotadas -  topográficas, funcionais ou m istas. As est ratégias adotadas 
para a categorização dos dados nos diferentes t rabalhos podem ser diferenciadas 
ent re clássicas e pragmát icas, conforme proposto por Russel e St iles. Também é 
possível encont rar diversos métodos para a sistemat ização e análise dos dados, 
que vão desde uma simples análise de freqüência de ocorrência até complexas 
análises seqüenciais, estat íst icas e fatoriais. Uma análise dos t rabalhos até então 
desenvolvidos aponta para a necessidade de sistemas de categorização mais 
adequados para o estudo do processo terapêut ico na análise do comportamento. 
Tal sistema deveria ter como principais característ icas (a)  perm it ir  a 
categorização de eventos comportamentais vocais -  verbalizações -  e não-vocais, 
tais como expressões faciais, gestos, movimentos e tonalidade de voz;  (b)  ser 
suficientemente amplo, de forma a abarcar o máximo de possibilidades de 
interação terapeuta-cliente;  (c)  perm it ir  o estudo de diferentes questões para a 
compreensão da relação terapêut ica;  (d)  conter categorias relevantes e 
adequadas para o estudo das questões pert inentes ao processo terapêut ico. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Pesquisa clínica;  Micro-análise de sessões terapêut icas;  categorias 
de comportamento 

 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' Î!Ï ������������� , ÐTÑ�Ò%Î�Ó :  10: 40: 00   ) Î�Ô :  12: 00: 00 
�� 6 Õ	Ö
Ö
×�Õ	Ö �  VRB Com portam ento Verbal 
 $� ç�Ï ã Î�Þ*Î�Ø�Ï�Ø�ÕDØ�Õ<Ó�â%ä�Î�ÝéÏ�Ù
Î!ä�Ï�Ô#Õ�Ð�Ù3Õ �� Ò
Ó�Ô#á�Ó�Ý
ÙEÏ�Ô#Õ�Ð�Ù�Ó�Ö-Õ�Ð�ä�Ó�Þ¢ä�Î�Ø�Ó�Ö �
 
Adriana Rodrigues (PUC Minas -  Arcos) , Sir lene Miranda (PUC Minas -  Arcos) , Ailton Am élio 
Silva (Universidade de São Paulo -  USP)  
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Neste t rabalho foi feito um estudo exploratório sobre a habilidade de ouvir 
at ivamente com o objet ivo ident ificar e descrever os comportamentos envolvidos 
nessa habilidade. Na primeira etapa do estudo foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica sobre o assunto com o objet ivo de ident ificar os comportamentos que 
a literatura apontava como comportamentos de ouvir. A part ir  de então foi 
elaborado um roteiro de observação contendo os comportamentos de ouvir 
apontados pela literatura. Com o roteiro elaborado passou-se para a segunda 
etapa do estudo. Para essa etapa foram selecionados dois programas televisivos 
de ent revistas para a observação dos comportamentos de ouvir em it idos pelos 
ent revistadores e ent revistados. As ent revistas foram divididas em dois conjuntos 
de vídeos:  o conjunto um, formado por quat ro ent revistas de um programa 
exibido pela TV Oeste de Minas e o conjunto dois, formado por 16 ent revistas de 
um programa exibido pela TV Globo. Esses programas foram selecionados, 
principalmente, devido ao foco da câmera estar voltado para o ent revistador e 
para o ent revistado. Foram observadas vinte ent revistas gravadas em vídeo. Tais 
ent revistas foram observadas integralmente e logo depois foram selecionados 20 
m inutos de cada ent revista para observação m inuciosa dos comportamentos, 
seguindo o critér io de observação por intervalos de m inuto a m inuto, com o 
objet ivo de verificar a freqüência de cada categoria de comportamento. Cinco 
juízes foram convidados para realizar a análise de fidedignidade das categorias 
(esta parte ainda está em desenvolvimento) . Os comportamentos envolvidos no 
ouvir at ivamente ident ificados foram divididos em comportamentos verbais e 
comportamentos não-verbais. Comportamentos verbais:  fazer perguntas de 
esclarecimentos;  fazer pergunta para iniciar a conversa;  iniciar a conversa com 
um bate-papo;  resumir o que foi dito;  em it ir  opinião pessoal;  fazer uma pergunta 
de cada vez;  fazer pequenos comentários;  repet ir  as idéias principais;  repet ir  a 
idéia principal em forma de pergunta;  completar a frase do interlocutor;  em it ir  
verbalizações de compreensão;  em it ir  verbalizações de compreensão do 
sent imento do interlocutor;  parafrasear;  em it ir  verbalizações de afeto;  fazer 
perguntas que est imulem o interlocutor a falar e fazer pedidos de 
esclarecimentos. Comportamentos não-verbais:  fitar o rosto do interlocutor;  
sorr ir ;  em it ir  vocalizações de compreensão;  sincronizar at ravés de gestos de 
cabeça, t ronco, braços e mãos com a fala do interlocutor;  adotar distância 
interpessoal;  marcar a fala com gestos de braços, t ronco, mãos e cabeça;  manter 
os braços afastados;  manter contato físico;  manter as pernas cruzadas (em 
mulheres manter as pernas afastadas (em homens erguer as sobrancelhas;  
inclinar a cabeça em direção ao ombro;  apresentar comportamento eco-postural;  
fazer uma pausa após verbalização;  apresentar resposta emocional;  or ientar a 
face em direção ao interlocutor;  manter as mãos unidas;  projetar a cabeça em 
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direção ao interlocutor;  projetar o t ronco em direção ao interlocutor;  em it ir  
vocalizações de afeto e colocar a mão apoiando o queixo e/  ou a face. O ouvir 
at ivo é uma habilidade que envolve vários comportamentos verbais e não-verbais 
que demonst ram que o ouvinte encont ra-se envolvido com o interlocutor at ravés 
de uma postura empát ica. Até o presente momento pode-se afirmar que o ouvir 
at ivo vai muito além de uma simples escuta, sendo uma habilidade ampla e 
complexa de ext rema importância para o estabelecimento e manutenção de 
relacionamentos interpessoais sat isfatórios e grat ificantes. 

 3$/$95$6�&+$9(�  empat ia, habilidades sociais, ouvir at ivamente 
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Paula Gom ide (Faculdade Evangélica do Paraná) , Carolina Germ ano Sicuro (Psicc-Londrina) , 
Giovana Munhoz Da Rocha (Faculdade Evangélica do Paraná e USP) , Debora Pineiro 
 5 Õ	Ö�â�Ô�Ó ����

A pesquisa comportamental sobre comportamento ant i- social muito tem 
avançado, inclusive no Brasil. Pesquisadores e clínicos têm unido suas 
experiências e desenvolvido programas adotados pelo governo estadual do 
Paraná. Programas que visam t reinar técnicos especializados para o t rabalho com 
adolescentes encarcerados, t rabalhos terapêuitcos com os adolescentes e seus 
pais, e o modelo de t rabalho adotado um sólido modelo teórico serào abordados 
pelas apresentadoras. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Comportamento ant i- social, prát icas parentais, intervenção 
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Csilla Alm asy (Conac PUC-SP) , Csilla Alm ásy (Consultório de Análise do Com portam ento)  
 5 Õ	Ö�â�Ô�Ó ����

O presente estudo teve como objet ivo principal verificar se diferentes 
classes de resposta do terapeuta afetam o relato verbal do cliente aumentando ou 
dim inuindo sua freqüência no contexto clinico. I ndicações desse t ipo já havia sido 
descrito por Silva (2001) , e nesse sent ido, este t rabalho replica seu estudo com 
uma modificação principal:  a ordem de seleção por reforçamento diferencial pelo 
terapeuta foi diferente da apresentada no t rabalho original.I nvest igou-se os 
efeitos da conseqüenciação ( reforçamento)  de relatos a part ir  de seis fases 
experimentais. Os sujeitos da pesquisa foram um terapeuta (que recebeu 
inst ruções e t reinamento sobre os procedimentos experimentais para cada uma 
das fases desta pesquisa, um cliente fict ício para atuar no t reino do terapeuta e 
um cliente em início de t ratamento .O critér io para considerar o terapeuta apto a 
iniciar a pesquisa foi de ter respondido no m ínimo 50%  de acertos na em issão de 
respostas discrim inat ivas para conseqüênciar as categorias de verbalizações 
selecionadas para cada fase;  na seguinte ordem Fase I -  linha de base 
( reforçamento de qualquer resposta I I -  reforçamento de relatos de relações ent re 
eventos ambientais e respostas abertas;  I I I  -  reforçamento de relatos de eventos 
privados, I V-  reforçamento de relatos de relações ent re eventos privados e 
variáveis externas, V-  reforçamento de relatos de relações ent re eventos 
ambientais e respostas abertas VI -  avaliação final ( reforçamento de qualquer 
forma de relato do cliente)  Para o presente estudo, ut ilizamos como material de 
análise, o t reinamento e avaliação do part icipante terapeuta e os dados referentes 
a quatorze sessões de atendimento com duração de cinqüenta m inutos em doze e 
quarenta m inutos em duas, realizadas com uma freqüência de duas sessões por 
semana, na maioria das vezes. Foram ut ilizadas a segunda e terceira sessão para 
a fase I  ( linha de base) , e t rês sessões consecut ivas para cada uma das fases 
experimentais seguintes ( fases I I ,I I I ,I V) . A fase V teve a duração de duas 
sessões, e a fase VI  uma sessão de avaliação final.São apresentadas as 
freqüências das categorias de verbalizações em it idas pelo terapeuta e cliente 
conforme elaboradas por Silva (2001) .Os resultados indicaram que o 
comportamento verbal é plást ico. O reforçamento diferencial demonst rou-se 
eficaz no desenvolvimento e na manutenção do comportamento de relatar 
relações ent re resposta aberta e eventos ambientais. O aumento da freqüência 
desse t ipo de relato demonst rou ser produto da relação ambiental, ou seja, da 
relação terapêut ica. Estes resultados sugerem que diferentes classes de 
verbalizações do cliente podem ser modeladas ao longo do processo terapêut ico. 

 3$/$95$6�&+$9(�  comportamento verbal, reforçamento, relatos de eventos privados 
e públicos. 
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Jorge M Oliveira 
 5 Õ	Ö�â�Ô�Ó ����

O conceito de reforço tem sido freqüentemente definido, enquanto uma 
operação, como a apresentação (ou ret irada)  de um evento cont ingente a uma 
resposta que produz um aumento na probabilidade de ocorrência da mesma. Essa 
definição tem ajudado a ressaltar e divulgar a ênfase em uma interpretação 
funcional das interações ent re os organismos e eventos do ambiente, de acordo 
com a qual est ímulos e respostas são ident ificados com base em suas funções. 
Apesar disso, a literatura empírica em análise do comportamento tem, em 
diferentes e separadas linhas e tendências de pesquisa, sugerido vários efeitos do 
reforço. Além do aumento na probabilidade da resposta, a literatura sugere os 
seguintes efeitos operantes:  1)  Dim inuição da probabilidade da resposta logo 
após o reforço (pausa pós- reforço 2)  Aumento na força associat iva ent re a 
situação antecedente e a resposta (aumento do cont role discrim inat ivo 3)  
Aumento da resistência à ext inção ou mudança;  4)  Dim inuição dos efeitos da 
operação estabelecedora (nível de privação 5)  Dim inuição da probabilidade de 
respostas topográfica e/ ou funcionalmente incompat íveis;  6)  Dim inuição de 
respostas precorrentes auxiliares ( i.e., não requeridas)  que ocorrem na cadeia de 
respostas;  7)  Dim inuição da probabilidade de respostas na presença de eventos 
que sinalizem a disponibilidade de reforçadores subst itutos;  e 8)  Aumento da 
probabilidade de respostas na presença de eventos que sinalizem a 
disponibilidade de reforçadores complementares. Esses resultados, tomados em 
conjunto, sugerem a necessidade de analisar os efeitos de reforço considerando:  
1)  a duração do ciclo da cont ingência, que estaria relacionado ao intervalo ent re 
reforços e intervalo ent re respostas e reforços;  2)  a duração do ciclo da operação 
estabelecedora, que estaria relacionado à proporção d magnitude e freqüência de 
reforço com relação ao t ipo de operação estabelecedora (e.g., nível de privação) , 
sendo que os ciclos da cont ingência e da operação estabelecedora podem ser 
iguais;  3)  as out ras respostas concorrentes ou encadeadas que podem ocorrer ou 
ocorrem na situação;  e 4)  as out ras fontes de reforço, complementares e 
subst itutas, que podem exercer efeitos sobre a resposta. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Lei do efeito, efeitos do reforço, teoria do reforço 
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Aline Beckm ann Menezes (UFPA) , Marcus Bentes De Carvalho Neto (UFPA)  
 5 Õ	Ö�â�Ô�Ó ����

O debate sobre os determ inantes do comportamento humano de modo geral 
é bastante ant igo e cont roverso. Boa parte dele gira em torno da dicotom ia " inato 
versus aprendido" e se mantém atual tendo em vista os avanços das pesquisas 
em genét ica e as suas respect ivas reações sociais. Um padrão comportamental 
exaust ivamente debat ido neste contexto foi o padrão homossexual humano. Uma 
série de pesquisas procurou ident ificar evidências de que o comportamento 
homossexual seria inato ou aprendido. O presente t rabalho teve por objet ivo 
descrever e analisar o panorama atual das pesquisas sobre os determ inantes do 
comportamento homossexual humano e apresentar uma análise dos métodos 
ut ilizados, avaliando o que se sabe de forma consistente até o momento sobre o 
tema. Realizou-se um levantamento bibliográfico ut ilizando guias de referências, 
sites de busca na internet  e busca de citações. O material localizado foi 
organizado em linhas de pesquisa examinadas separadamente, considerando 
aspectos conceituais e metodológicos. Os resultados indicam que um dos 
principais ent raves desta área de pesquisa é a dificuldade de definição do objeto 
de estudo, que se soma a uma concepção simplista de que o comportamento 
homossexual seria um único fenômeno cuja determ inação seria sim ilar em todos 
os casos. Out ra grande dificuldade se refere às falhas recorrentes de 
procedimento (como quanto à amost ragem e à classificação de homossexual)  que 
dificultam a generalização dos dados e que, na ausência de replicações válidas, 
acabam por se tornar incompletas. Observou-se que há evidências de um papel 
desempenhado pelo funcionamento biológico do organismo (podendo ser de base 
genét ica)  no desenvolvimento de característ icas relacionadas ao padrão 
homossexual. Contudo, não há evidências suficientes e consistentes de 
determ inação biológica direta deste padrão. Como o debate teórico sobre " inato 
versus aprendido" parece conduzir, a resposta para a compreensão do 
comportamento homossexual parece estar na interação ent re aspectos orgânicos 
e ambientais. Ent retanto, a invest igação empírica não é compat ível com esse 
posicionamento filosófico predominante, colocando em dúvida a superação do 
debate sobre a dicotom ia e sua subst ituição plena por uma perspect iva 
interacionista. Aparentemente, cada ext remo da dicotom ia parece persist ir  
enquanto linha de pesquisa independente. Examina-se ainda se haveria como 
conciliar tais áreas em uma única invest igação experimental. Por fim , a análise 
dos dados leva a uma questão cent ral:  a quem interessa ident ificar os 
determ inantes do comportamento homossexual? Espera-se com este estudo ter 
fornecido uma visão ampla da produção cient ífica na área, combinada com um 
debate conceitual, metodológico, ét ico e sócio-polít ico das suas implicações. 

 3$/$95$6�&+$9(�  comportamento homossexual;  inato versus aprendido;  
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Ghoeber Morales Santos (PUC-SP)  
 5 Õ	Ö�â�Ô�Ó ����

Em 1948, Skinner realizou um experimento denominado "Superst it ion in the 
pigeon", no qual observou o condicionamento de algumas respostas 
estereot ipadas. O condicionamento dessas respostas não teria sido nenhuma 
surpresa não fosse pela seguinte razão:  os reforços apresentados ocorreram 
independentemente do responder dos animais. At ravés de um esquema de 
reforçamento de tempo fixo (FT 15 s) , reforços não-cont ingentes à resposta 
foram apresentados a cada 15 segundos. Dessa forma, não era o responder dos 
sujeitos que ocasionava a apresentação dos reforços. Ou seja, estes não eram 
cont ingentes à resposta, produto direto delas. Mesmo assim , verificou-se o 
condicionamento de certas respostas,bastante estereot ipadas, tais como colocar a 
cabeça num dos cantos da gaiola repet idamente e dar duas ou t rês voltas no 
sent ido ant i-horário no período ent re reforços, dent re out ros. A esse t ipo de 
comportamento (no qual os pombos se comportavam como se houvesse uma 
relação causal ent re seu comportamento e a apresentação de com ida)  ou, dito de 
out ra maneira, no qual existe apenas uma relação acidental ent re o 
comportamento e a apresentação de um est ímulo reforçador, Skinner deu o nome 
de "comportamento superst icioso". Skinner pressupõe, assim , que qualquer 
evento que est iver ocorrendo logo antes da ocorrência de um reforçador pode vir 
a ser condicionado. E conclui que "no comportamento operante superst icioso ( ...) , 
o processo de condicionamento malogrou" (Skinner,1953, p.96) , j á que o 
condicionamento se dá mesmo que uma resposta não produza uma conseqüência. 
Basta haver uma relação temporal de cont igüidade ent re elas para que o 
condicionamento ocorra.A part ir  de então, out ros estudos foram conduzidos com 
animais em laboratório e também com seres humanos. De especial interesse 
aqui, destaca-se o t rabalho de Neuringer (1970) , que explorou a formação de um 
comportamento superst icioso. Após reforçar pombos privados de com ida com 
apenas 3 reforços cont ingentes à resposta de bicar uma chave, nas próximas 50 
sessões a apresentação de com ida ocorreu independentemente do 
comportamento dos animais. Os resultados encont rados most raram que um 
responder superst icioso foi mant ido nas 50 sessões experimentais subseqüentes e 
que os pombos do grupo experimental mant iveram uma taxa de respostas muito 
maior do que os pombos que estavam nos dois out ros grupos cont role. Trazendo 
esses resultados com animais para nosso cot idiano, dado que poucas correlações 
acidentais ent re resposta e est ímulo reforçador podem estabelecer uma resposta 
superst iciosa, podemos quest ionar até que ponto muitos dos nossos 
comportamentos não são mant idos desta maneira. Psicólogos interessados em 
entender e manipular comportamentos devem levar tais resultados em 
consideração. 
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3$/$95$6�&+$9(�  Comportamento superst icioso, Esquema de reforçamento 
independente da resposta, Análise do Comportamento 
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Antonio Bento Alves De Moraes (Faculdade de Odontologia de Piracicaba -  UNICAMP) , Lílian 
Medeiros ( IAC -  Cam pinas)  
 5 Õ	Ö�â�Ô�Ó ����

Este t rabalho busca ressaltar, dent ro da Psicologia da Saúde, a cont r ibuição 
de alguns aspectos cognit ivos e comportamentais para o aparecimento das 
doenças.Segundo Kelller e Shoenfeld (1968)  at ravés da análise, os psicólogos 
chegaram aos conceitos de est ímulo e resposta. Um est ímulo pode ser 
provisoriamente definido como "uma parte, ou modificação de uma parte, do 
meio", e a resposta pode ser definida como "uma parte, ou modificação de uma 
parte, do comportamento". Deve-se reconhecer, ent retanto que um est ímulo não 
pode ser definido independentemente da resposta. Um evento qualquer do meio 
torna-se um est imulo quando seguido (ou produzido)  por uma resposta. Já que 
est ímulos e respostas são elementos indissociáveis;  a proposição desta at ividade 
estaria mais adequada da seguinte forma:  como ocorre a relação ent re 
comportamento e doença. Para uma abordagem cognit iva desta relação, o 
modelo do est resse tem sido consistentemente ut ilizado para se compreender a 
relação saúde -  doença. Neste modelo é necessário que o indivíduo avalie as 
condições de est ímulo a que está exposto, para conhecer o nível de ameaça ou 
dano. A part ir  da avaliação, o indivíduo engaja-se no enfrentamento destas 
situações. Quando este é bem sucedido o processo de est resse term ina. Caso 
cont rário surgem as chamadas doenças da adaptação. Assim , a cognição está 
presente na avaliação e no padrão de respostas. Pode-se dizer que a literatura de 
est resse aborda, de maneira homogênea, esta concepção da relação est ímulos 
est ressores e doença. Nesse sent ido Taylor, Repet t i e Seeman (1997)  exploraram 
o papel de ambientes no desencadeamento de problemas de saúde crônicos e 
agudos. Os autores analisam, de forma correlacional, como aspectos de 
ambientes sociais e múlt iplas relações podem afetar adversamente a saúde. 
Dessa maneira consideraram, como pano de fundo para a análise, a condição 
sócio-econômica (educação, renda e ocupação)  e a raça como fatores 
contextuais. Além disso, característ icas do ambiente tais como a comunidade, o 
t rabalho, a família e as relações grupais são propostas como preditores de 
condições de saúde posit ivas e negat ivas ao longo do ciclo vital.Em cada 
ambiente, o est resse crônico, a saúde mental, as habilidades de enfrentamento, 
os recursos externos, os hábitos de saúde e os comportamentos representam 
classes de mecanismos que indicam como os ambientes não saudáveis penet ram 
dent ro da pele para criar desordens de saúde. Ambientes não saudáveis 
dificultam o desenvolvimento de laços sociais, e podem ser conflituosos, abusivos 
ou violentos. Em cont raste, um ambiente saudável provê segurança, 
oportunidades para a integração social e a habilidade para predizer e cont rolar 
aspectos do ambiente.Esta cont r ibuição da Psicologia da Saúde para a pesquisa e 
intervenção, especificamente no que se refere ao est resse, ainda não recebeu 
atenção significat iva de pesquisadores que t rabalham com os pressupostos 
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analít ico-comportamentais.Nesse sent ido é preciso reconhecer o quanto a 
pesquisa cognit iva tem avançado nessa área, quando explicita a diversidade de 
variáveis envolvidas e possibilidades de novos estudos.Para a análise do 
comportamento não faz sent ido abordar somente o ambiente, posto que ele não 
se separa das respostas que nele ocorrem. Por out ro lado, o reconhecimento e 
ident ificação dos ambientes como não saudáveis (poluição, aglomeração, 
violência, abandono, negligencia, abuso, etc.)  são necessários para a 
implementação de intervenções e polít icas prevent ivas.Neste texto sugere-se que 
uma proposição analít ico-comportamental do est resse envolve o conceito de 
operações estabelecedoras (Tourinho, 2005) . De acordo com Dougher e Hackbert  
(2000)  os analistas do comportamento tem escrito sobre o tópico e mencionado 
diversas operações diferentes, procedimentos e eventos que poderiam funcionar 
como operações estabelecedoras. Kantor (1959) , Bijou (1976) , Bijou e Baer 
(1961)  ident ificaram 3 classes de eventos como a)  condições fisiológicas 
(privação e saciação, doença ou saúde, repouso, uso de drogas) , b)  duração de 
eventos (presença ou ausência de certos eventos, objetos e pessoas;  inst ruções 
ou afirmações verbais;  exigências da situação de t rabalho;  barulho ou 
temperatura ambiental)  e c)  histórias comportamentais ( interações fam iliares, 
experiência com cont ingências presentes, o desenvolvimento de repertórios 
comportamentais relevantes) . Michael (1993)  também ident ificou um número 
potencial de operações estabelecedoras, incluindo:  mudanças de temperatura, 
privação, est imulação aversiva, variáveis relacionadas ao reforçamento sexual e 
uma variedade de operações que produzem emoções e operações 
estabelecedoras condicionadas. Michael reflet iu sobre os efeitos das operações 
estabelecedoras e indicou tais efeitos sobre as funções evocat ivas dos est ímulos 
discrim inat ivos. Deste modo, as operações estabelecedoras atuam nos t rês 
elementos da t ríplice cont ingência. É possível supor, então, que condições de 
saúde ou doença são operações estabelecedoras que moderam a relação ent re 
comportamento e doença.Trata-se, ent retanto, de um campo aberto e propício a 
uma visão comportamental. Nesta conferência tentarei analisar como a análise do 
comportamento pode ser uma abordagem para a compreensão do est resse e da 
relação comportamento e saúde. 
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Rachel Rodrigues Kerbauy (USP) , Regina Christ ina Wielenska (Consultório part icular) , Crist iana 
Scala (USP) , Maria José Carli Gom es (Unip-Cam pus de São José do Rio Preto)  
 5 Õ	Ö�â�Ô�Ó ����

Este simpósio demonst ra como é possível analisar sistemat icamente o 
comportamento verbal em várias situações de aplicação e elaborar 
procedimentos. O relevante é demonst rar sua eficácia e problemas com os 
resultados do procedimento. Essa avaliação dos resultados e descrição dos 
processos, baseando-se em princípios de análise do comportamento e da ciência, 
é que assegura um corpo de pesquisa. I dent ifica também caminhos para 
fundamentar os procedimentos encont rados. As apresentações deste simpósio 
contêm os procedimentos ut ilizados na análise de dados e os resultados obt idos. 
Descrevem as dificuldades inerentes a esse processo de análise e a descoberta de 
variáveis que influenciam os comportamentos escolhidos. 
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Luciana Pat rícia Silva Verneque (Universidade de Brasília) , Rachel Nunes Da Cunha 
(Universidade de Brasília) , Luciana Pat ricia Silva Verneque (Universidade de Brasília)  
 5 Õ	Ö�â�Ô�Ó ����

Na busca das variáveis independentes das quais o comportamento é função, 
Skinner (1953)  ident ifica operações de privação, saciação e est imulação aversiva 
como variáveis mot ivacionais. Michael inicia em 1982 uma série de art igos 
buscando o refinamento conceitual e empírico no campo da mot ivação, propondo 
uma dist inção das funções mot ivacionais e discrim inat ivas e recupera o termo 
operações estabelecedoras ut ilizado por Keller e Schoenfeld (1950)  para 
descrever alteração momentânea do valor da conseqüência do comportamento e 
a alteração na freqüência de comportamentos que a produziram no passado. 
Michael (2000)  reconhece que o termo OE implica em apenas aumento do valor 
da conseqüência, mas o ut iliza como atalho para estabelecedor e abolit ivo. 
Laraway e cols (2003)  recupera a inadequação apontada por Michael de ut ilizar 
de um termo comum para eventos diferentes e propõem o termo operações de 
mot ivação que engloba o efeito estabelecedor e abolit ivo. O presente t rabalho 
tem como objet ivo analisar a relevância e as implicações teóricas, conceituais e 
empíricas da proposta de Laraway e cols (2003) . Operações de mot ivação é um 
termo genérico que engloba as operações estabelecedoras e abolit ivas. As 
operações estabelecedoras e abolit ivas podem ter efeito alterador de freqüência 
diferentes de acordo com o t ipo de conseqüência em que elas atuam. O efeito 
evocat ivo pode ser resultado de uma operação estabelecedora em uma 
conseqüência reforçadora ou de uma operação abolit iva de uma conseqüência 
punit iva. Por out ro lado, o efeito abolit ivo pode ser resultado de uma operação 
estabelecedora em uma conseqüência punit iva ou de uma operação abolit iva de 
uma conseqüência reforçadora. Essa nova proposta é um refinamento conceitual 
importante que possui implicações teóricas, conceituais e metodológicas. 
Descrições conceituais mais m inunciosas e poderosas cont r ibuem com o 
delineamento de experimentos, e em últ ima análise, produz predição e cont role 
dos fenômenos comportamentais. A proposta especifica com maior precisão as 
manipulações ambientais e efeitos comportamentais esperados, propiciando ao 
experimentador maior cont role experimental. Pode-se concluir que a nova 
taxonomia mais r igorosa e parcimoniosa cont r ibui para o desenvolvimento 
teórico, conceitual e empírico do tópico mot ivação na análise experimental do 
comportamento, explicitando eventos de maneira mais clara do que a proposta 
anterior. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Operações estabelecedoras;  operações de mot ivação;  mot ivação 
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' ñ!ò ������������� , óTô�õ%ñ�ö :  10: 40: 00   ) ñ�÷ :  12: 00: 00 
�� 6 ø	ù
ù
ú�ø	ù �  CBM Clínica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 & ö�÷#û�ö�ü
ýEò�÷#ø�ó�ý�ö�ù~þ�ø6ò�ó�ù%ñ�ø�þ�ò�þ�ø�ø�ø	ù
ÿ���ñ���ògö��
ù�ø�ü���ò�þ�ö�ù~ø�÷rõ�ü3ñ!ò�ó���ò�ù~ø6ò�þ�ö��	ø	ù
õ�ø�ó�ý3ø	ù�ø&ù	�%ò
ü�ø
�¢ò��
��ö,õ
ö�÷dþ�ø
��ñ�õ%ñ��ó�õ%ñ!ò�ù-ø�÷dü�ø�û%ø�ü
ý���ü3ñ�ö�ù��
��ù%ñ�õ
ö�ù-þ�ø��	ø�ñAý���ü�ò �� ø	ù
õ�ü3ñAýEò,ø<õ
���7õ	���7ö �
 
Márcia Da Rocha Pit ta Ferraz (Clínicas INtegradas) , Hildeberto Tavares Júnior (GARPE) , Cát ia 
Da Rocha Pit ta (Clínicas Integradas)  
 5 ø	ù	��÷�ö ����

Uma das queixas mais freqüentes apresentadas por pais e educadores que 
buscam auxílio em clínicas de psicologia são as dificuldades escolares. Estas 
dificuldades são descritas pelos pais e educadores como um rendimento escolar 
abaixo do esperado para a idade cronológica que não pode ser explicado por 
fatores orgânicos, at rasos de desenvolvimento ou medidas de educação 
inadequadas. Estas queixas, em geral, são acompanhadas de relatos de 
dificuldades de relacionamento com out ras crianças e adolescentes, passividade 
frente a situações-problema, desenvolvimento de est ratégias de estudo 
ineficazes, autoconceito negat ivo, dificuldades de seguir inst ruções e permanecer 
em uma at ividade. Ao lado destas dificuldades, muitas crianças que costumavam 
freqüentar habitualmente a mesma inst ituição de ensino, passam a recusar-se a 
ir  para a escola, apresentam queixas de palpitações, dores abdominais difusas, 
dificuldades para dorm ir e até mesmo comer. Adolescentes com história de 
dificuldades no rendimento escolar most ram-se desanimados e passam a 
apresentar os mesmos comportamentos descritos para crianças mais novas, 
quando em situações de avaliação, execução de tarefas de casa ou 
desenvolvimento de hábitos de estudo. O objet ivo do presente t rabalho é 
descrever o atendimento de dois casos de crianças que apresentaram 
comportamentos de ansiedade e esquiva, atendidos em clínica part icular por 
profissionais de diferentes áreas, mas com o t rabalho integrado, e sua possível 
relação com déficits observados nos repertórios de leitura, escrita e cálculo, tendo 
em vista as exigências a que foram submet idos em escolas convencionais que 
freqüentavam e às expectat ivas da própria comunidade social a que pertenciam. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Comportamentos de ansiedade e esquiva observados 
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Sigrid Glenn (University of North Texas) , Maria Am alia Andery (PUC-SP) , Linda Hayes 
(University of Nevada) , M. Jackson Marr (Georgia Tech) , I ngunn Sandaker (Akershus 
University College) , Jerry Ulm an (Ball State University)  
 5 ø	ù	��÷�ö ����  
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Maria Ester Rodrigues (UNIOESTE PR Cam pus Cascavel) , João Carm o (UNAMA UNiversidade da 
Am azônia) , Marcelo Bapt ista (UFPA PA)  
 5 ø	ù	��÷�ö ����

A história da educação brasileira contém crít ica exacerbada ao behaviorismo 
( radical?)  apresentando uma série de argumentos que poderiam ser considerados 
equívocos, ou ainda, necessitariam de uma sustentação empírica e teórica maior 
para poderem ser sustentados. Um exemplo de crít ica t ípica da área educacional, 
sobre a qual inexistem dados empíricos, é a que associa a influência do 
behaviorismo na educação brasileira, ao período denominado 'tecnicista' (décadas 
de 50 e 60) , um movimento considerado superado. Essa associação ponto a 
ponto do behaviorismo na educação com o tecnicismo pode ser quest ionada, uma 
vez que o tecnicismo como abordagem teórica é eclét ico. No entanto, apesar do 
discurso de profissionais de educação e das polít icas oficiais de ensino, o 
behaviorismo radical cont inua produzindo t rabalhos cient íficos em intensidade 
estável e tendência ao crescimento, no que diz respeito a dados acerca da 
produção de teses e dissertações;  seus profissionais cont inuam inseridos e se 
inserindo nas mais diversas áreas de aplicação, ent re elas a educação. A pesquisa 
aplicada também vem incorporando crescentes cont r ibuições. A maior parte das 
crít icas efetuadas pela área educacional pode ser considerada produto de fatores 
relacionados a equívocos, desconhecimento, deturpações, enfim , m itos acerca da 
abordagem. No entanto, alguns fatores relacionados aos analistas do 
comportamento são considerados, como a linguagem excessivamente técnica 
ut ilizada sem 'tradução' para os pares profissionais da educação. A tentat iva de 
superação das barreiras de comunicação e/ ou out ras é considerada relevante 
para a divulgação da produção cient ífica na área e para o atendimento das 
necessidades educacionais do usuário últ imo dos serviços educacionais, os alunos. 
Sugere-se pesquisas voltadas para a tentat iva de superação dessa problemát ica. 

 3$/$95$6�&+$9(�  análise do comportamento, educação, comunicação 
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Wilton De Oliveira ( ITECH) , Célia Maria Ribeiro Púglia ( IAAC -  Cam pinas)  
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Hélio José Guilhardi ( IAC /  ITCR -  Cam pinas) , Luciana Maria Assis Silva 
 5 ø	ù	��÷�ö ����

A expressão "cont ingências de reforçamento matr iciais"  é nova. No contexto 
clínico observa-se que há padrões comportamentais e de sent imentos no ser 
humano, que se most ram insensíveis a influência de cont ingências de 
reforçamento atuais. Tais padrões funcionam como se fizessem parte da natureza 
da pessoa. Cont ingências de reforçamento matr iciais são, portanto, um sistema 
de cont ingências em interação que instala e mantém padrões comportamentais 
que não são alterados, num nível socialmente relevante, por procedimentos 
comportamentais até então ut ilizados. Há pesquisas realizadas com sujeitos 
experimentais infra-humanos que comprovam tais observações clínicas:  padrões 
comportamentais instalados por determ inados procedimentos -  por ex., 
reforçamento negat ivo de comportamentos de fuga-esquiva -  não se alteram, 
mesmo quando as cont ingências de reforçamento são alteradas. O que se pode 
concluir é que não foram desenvolvidos procedimentos apropriados para 
influenciar os padrões comportamentais instalados;  não que tais padrões não 
possam ser mudados. Surge, então, uma importante área de interação ent re os 
estudos de análise experimental e análise aplicada do comportamento para 
avançar na ident ificação dos determ inantes funcionais e no cont role do 
comportamento humano complexo. A história do desenvolvimento bem sucedido 
de procedimentos de mudanças comportamentais, por ex. nos estudos realizados 
com crianças aut istas, encoraja e torna urgente a colaboração recíproca ent re 
análise aplicada e análise básica (ambas experimentais)  e a área de aplicação de 
procedimentos comportamentais em ambiente natural. O texto de Kafka perm ite 
uma análise do papel das cont ingências de reforçamento matr iciais. 

 3$/$95$6�&+$9(�  cont ingências de reforçamento matr iciais, análise experimental do 
comportamento, análise aplicada do comportamento, Kafka. 
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Em m anuel Zagury Tourinho (Universidade Federal do Pará) , Maria De Jesus Dut ra Dos Reis 
(Universidade Federal de São Carlos) , Carlos Eduardo Lopes (Universidade Federal de São 
Carlos) , João De Fernandes Teixeira (UNiversidade Federal de São Carlos)  
 5 ø	ù	��÷�ö ����

O conceito de tempo é crucial para a const rução de uma teoria do espaço, 
do finito, do infinito, do t ransiente e do permanente dent ro do escopo da filosofia 
e da física. Dent ro da análise do comportamento ele tem sido considerado tanto 
quando falamos do delineamento de esquemas de reforço ou dos processos 
envolvidos no cont role temporal. O objet ivo, dos diferentes t rabalhos, será 
ident ificar, nos textos skinnerianos, como este conceito está art iculado e como 
tem sido costurado tanto dent ro da filosofia, quanto da ciência proposta pelo 
autor. Discut iremos de um lado como este conceito pode estar art iculado em uma 
definição do comportamento. Definindo-se comportamento de dent ro da relação 
ent re eventos, estados e processos, chegaremos a uma explicação dinâm ica do 
comportamento (em cont raste com uma explicação estát ica ou mecânica) . Com 
isso, o caráter temporal do comportamento, bem como o t ipo de explicação que 
se aplica a ele distancia o behaviorismo radical de out ras filosofias da ciência. De 
out ro lado, pretende-se delinear como em diferentes momentos, na obra do 
autor, o conceito de tempo é considerado de uma perspect iva dist inta, podendo 
ser tomado em pelo menos t rês diferentes perspect ivas:  (1)  uma medida física;  
(2)  um processo estabelecido pelo cont role de cont ingências e (3)  como um 
comportamento verbal que descreve a consciência de algumas cont ingências em 
vigor. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Conceito de tempo, temporalidade, comportamento 
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Sérgio Cir ino (Faculdade de Educação/ UFMG) , Nicodem os Bat ista Borges (PUC/ São Paulo) , 
Joana Pet tersen Ferreira (PUC/ São Paulo) , Paula Carvalho Natalino (Universidade de Brasilia)  
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As pesquisas experimentais aqui apresentadas pretendem discut ir  as 
seguintes questões:  a)  a t ransitoriedade de desempenho frente à exposição a 
diferentes esquemas;  b)  se tal t ransitoriedade depende do t ipo de esquema;  c)  
efeitos da int rodução de "variáveis interferentes" sobre o comportamento atual;  
d)  se histórias experimentais exercem cont role posterior sobre o responder atual;  
e, e)  que medidas podem ser usadas para ident ificar tal cont role. Borges e 
Banaco t rabalharam com oito ratos dist r ibuídos em quat ro grupos. Os sujeitos 
foram submet idos a diferentes histórias experimentais em esquemas de DRL e 
FR. Houve variação:  na ordem da apresentação dos esquemas, no valor do DRL e 
na inserção ou não de som. Os principais resultados indicam que:  a)  os diferentes 
t ipos de história produziram diferentes efeitos sobre o responder posterior;  b)  
para considerar se um efeito da história é t ransitório ou não devem ser 
observadas diferentes variáveis tais como:  o t ipo de esquema de reforçamento 
(em vigor e aquele ao qual o sujeito foi exposto anteriormente)  e o delineamento 
usado;  d)  a int rodução de um est ímulo (suposta "variável interferente")  pareceu 
não produzir alterações no responder dos sujeitos. Petersen e Banaco 
submeteram seis ratos a um esquema multVRDRL. Numa segunda fase os 
sujeitos foram submet idos a out ros esquemas de reforçamento. Os principais 
resultados indicam que os sujeitos dos Grupos 1 e 2 ao serem expostos ao 
esquema multVRDRL (Fase 4) , após exposição a esquemas de DRL, apresentaram 
uma dim inuição acentuada na taxa de respostas no componente de VR. Natalino e 
Rodrigues submeteram estudantes universitár ios à tarefa de formar seqüências 
de cinco let ras. O sujeitos foram expostos a esquemas de reforçamento 
cont ingente à repet ição ou à variação ou a esquemas de reforçamento sem 
exigência de variação ou repet ição. Os principais resultados indicam que os 
part icipantes com história de variação apresentaram, na Fase de Teste, níveis de 
variabilidade mais altos que os part icipantes com história de reforçamento sem 
exigência de variação ou repet ição. Nas t rês pesquisas é possível ident ificar, 
sobre o responder atual, efeitos de uma história específica de reforçamento, 
corroborando dados clássicos da literatura especializada da área. Contudo, a 
diversidade de procedimentos de pesquisa apontam para dificuldades 
metodológicas na invest igação de efeitos de história. A seriedade das pesquisas 
aqui apresentadas, evidenciada pelo r igor metodológico e pela clareza dos dados 
obt idos, por um lado legit imam a pesquisa experimental sobre o fenômeno de 
história e, por out ro lado, sugerem a necessidade de mais invest igações.  

 3$/$95$6�&+$9(�  História, esquemas de reforçamento, comportamento operante 
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Neury Botega (Unicam p) , Dinah Carazzolli ( IAC -  Cam pinas)  
 5 ø	ù	��÷�ö ����

A tentat iva de suicídio é um sinal de alarme. Revela a atuação de fenômenos 
psicossociais complexos afetando pessoas que vivem sob tensão e que expressam 
de modo agudo o seu padecimento. "Tentat iva de suicídio" apenas nomeia um 
comportamento;  o diagnóst ico a ser feito, em cada caso, deve ser situacional. O 
suicídio encont ra-se ent re as dez principais causas de morte no mundo, e ent re as 
t rês primeiras quando se considera a faixa ent re 15 e 34 anos de idade. Segundo 
dados da OMS, em termos globais, a mortalidade por suicídio aumentou em 60%  
nos últ imos 45 anos. Nesse período, os maiores coeficientes de suicídio deixaram 
de pertencer à mais idosa da população para at ingir, também, faixas mais jovens 
(35-45 anos, e mesmo 15-25 anos, em alguns locais) . O Brasil, embora apresente 
baixo coeficiente de suicídio (3,5/ 100 000 habitantes por ano) , encont ra-se em 9º 
lugar na lista de países líderes em mortalidade por suicídio.Est ima-se que os 
coeficientes de tentat iva de suicídio sejam pelo menos 10 vezes superiores aos de 
suicídio. Um estudo realizado em Campinas revelou taxa de 150 tentat ivas de 
suicídio para cada 100.000 habitantes. Em 75%  dos casos a tentat iva ocorreu em 
menores de 27 anos, principalmente do sexo fem inino. A tentat iva de suicídio é 
um dos principais fatores de r isco para morte por suicídio ou por out ras causas 
violentas (acidente de t rânsito, hom icídio, afogamento) . De 15 a 25%  das 
pessoas que tentam o suicídio tentam se matar no ano seguinte. Dos que tentam 
o suicídio, 10%  conseguem se matar nos próximos dez anos. Essa mortalidade 
suplanta em até 100 vezes a observada na população geral, pareada por idade e 
sexo. Dent re as pessoas que cometem suicídio, 45-70%  apresentavam 
t ranstornos do humor, e metade já o haviam tentado anteriormente.O 
comportamento suicida tem várias causas subjacentes, as quais são complexas e 
interagem ent re si. A ident ificação desses fatores e a compreensão de seu papel 
tanto no comportamento suicida fatal quanto no não- fatal é essencial para a 
prevenção do suicídio. Fatores como pobreza, a perda de pessoas queridas, 
desentendimentos com fam iliares ou am igos, uma ruptura de relacionamento e 
problemas legais ou laborais são, reconhecidamente, fatores de r isco que afetam 
os que estão predispostos ou especialmente vulneráveis ao suicídio. A história de 
suicídio na família é out ro reconhecido fator de r isco relacionado tanto a aspectos 
sociais quanto genét icos. Out ros fatores incluem o abuso de álcool e de drogas, 
abuso físico ou sexual na infância e isolamento social. Problemas psiquiát r icos, 
tais como depressão e out ros t ranstornos de humor, esquizofrenia e um 
sent imento geral de desesperança também têm um importante papel, como 
também a doenças físicas, part icularmente as dolorosas e incapacitantes. Ter 
acesso aos meios de se matar (armas de fogo, medicamentos, pest icidas e 
herbicidas)  é tanto um fator de r isco, quanto um determ inante para a tentat iva 
redundar, ou não, em morte. Ter tentado o suicídio anteriormente é, também, um 
importante fator predit ivo de um futuro suicídio.Uma vez que várias doenças 
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mentais associam-se ao suicídio, a detecção precoce e o t ratamento apropriado 
dessas condições são est ratégias importantes na prevenção do suicídio. Facilitar o 
acesso aos serviços de saúde, bem como a adesão do paciente aos t ratamentos 
propostos produzem melhores resultados terapêut icos, dim inuindo, dessa forma, 
a probabilidade do comportamento suicida.I ntervenções baseadas no princípio de 
vínculos sociais (social connectedness) , disponibilidade e acesso fácil a serviços 
de ajuda têm produzido resultados encorajadores. Abordagens interpessoais, 
intervenções psicossociais, cent ros de prevenção de suicídio e intervenções feitas 
em escolas são est ratégias que, ao serem adotadas, sugeriram algumas 
indicações posit ivas para seu uso, mas, ao mesmo tempo, requerem mais 
invest igação.A rest r ição de acesso a meios letais, quando esses são passíveis de 
cont role, é uma est ratégia part icularmente relevante, como no caso de venda de 
pest icidas e herbicidas, de drogas potencialmente letais, de armas de fogo e da 
mudança na composição do gás que serve as residências.O impacto potencial das 
not ícias de suicídio veiculadas pelos meios de comunicação é de há longo tempo 
conhecido, e uma reportagem responsável é algo que deve ser considerado 
imperat ivo. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
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Michela Rodrigues Ribeiro (Universidade Católica de Goiás) , Elisa Tavares Sanabio Heck 
(Universidade Católica de Goiás) , Crist iano Valério Dos Santos (Universidade de São Paulo)  
 5 ø	ù	��÷�ö ����

O ensino dos conceitos básicos na Análise do Comportamento geralmente é 
feito nos períodos iniciais dos cursos de graduação, sendo o laboratório didát ico 
de fundamental importância. Nesse contexto, os alunos ent ram em contato com a 
situação experimental com sujeitos não humanos, princípios dos 
condicionamentos respondente e operante, t reinamento nos diferentes esquemas 
de reforçamento, ent re out ros. É comum, ent retanto, observar uma dificuldade 
dos alunos em encont rar situações na vida diária nas quais os conceitos possam 
ser aplicados. A ut ilização de out ros recursos didát icos, como a apresentação de 
filmes, pode facilitar a compreensão e aplicação dos conceitos. O objet ivo do 
presente t rabalho é demonst rar conceitos básicos da Análise do Comportamento 
que podem ser t rabalhados a part ir  dos seguintes filmes:  O Principe das Marés, 
Show de Truman e Um Sonho de Liberdade. Com o filme O Principe das Marés, é 
possível discut ir  os conceitos de regra, insensibilidade às cont ingências e 
diferenças ent re a Terapia Comportamental e a Terapia Cognit ivo-
Comportamental. No filme Show de Truman, fica clara a questão sobre cont role e 
liberdade, além da mult ideterm inação do comportamento. No filme Um Sonho de 
Liberdade, questões como o uso de punição e suas conseqüências, 
comportamentos colaterais e diferentes t ipos de est imulação aversiva podem ser 
enfat izadas. Sendo assim , serão apresentadas algumas possibilidades de filmes 
como est ratégias de ensino. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Regras, cont role comportamental, punição 
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Elissandra Souza (Universidade Salvador) , Tat iana Correia (Universidade Salvador)  
 5 ø	ù	��÷�ö ����

O Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC)  é um t ranstorno de ansiedade 
com grande prevalência na população em geral, de 1 a 3% , sendo considerado o 
quarto diagnóst ico psiquiát r ico mais freqüente, então um grave problema de 
saúde pública. Os indivíduos com TOC apresentam como característ icas 
part iculares os comportamentos obsessivos e compulsivos. Estes, quando 
apresentados em demasia, podem provocar uma desest ruturação nas at ividades 
diárias do sujeito ocasionando sofr imento, bem como prejuízos nos 
relacionamentos fam iliares e/ ou sociais;  o que pode favorecer um prejuízo na 
qualidade de vida. Assim , esta pesquisa objet ivou invest igar as possíveis 
implicações do TOC na qualidade de vida dos sujeitos que o apresentam. Para 
tanto, aplicou-se o quest ionário de qualidade de vida SF-36 (Short -Form Health 
Survey) , ut ilizado pela ASTOC (Associação Brasileira de Síndrome de Touret te, 
Tiques e Transtorno Obsessivo -  Compulsivo) , em 20 pacientes do Ambulatório de 
Psiquiat r ia do Espect ro Obsessivo-Compulsivo do HUPES (Hospital Universitár io 
Professor Edgar Santos, Salvador-BA)  com diagnóst ico de TOC (segundo os 
critér ios do DSM- I V) . Os dados foram agrupados em categorias, seguindo os itens 
do manual desse inst rumento, sendo essas:  Capacidade Funcional, Aspectos 
Físicos, Aspectos Emocionais, Saúde Mental, Aspectos Sociais, Vitalidade, Dor e 
Estado Geral de Saúde. Os resultados apontaram um maior compromet imento 
nas at ividades diárias dos sujeitos, devido aos Aspectos Físicos (60%  dos 
pacientes com compromet imento acentuado e pouco acentuado)  e Emocionais 
(70%  dos pacientes com compromet imento acentuado e pouco acentuado o que 
pode sugerir um possível compromet imento na qualidade de vida, concordando 
com alguns estudos já realizados sobre o assunto. No entanto, out ros dados 
difer iram quanto aos achados da literatura, verificando-se a possível ocorrência 
de variáveis intervenientes nos resultados ( repertório comportamental do sujeito, 
comorbidades, dimensão dos comportamentos obsessivos e compulsivos, 
repercussão do t ratamento, efeitos colaterais dos medicamentos) . Suscita-se 
assim , a necessidade de estudos mais aprofundados sobre qualidade de vida e 
TOC, bem como a invest igação de inst rumentos mais adequados na avaliação da 
qualidade de vida em pacientes com este t ranstorno. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Transtorno Obsessivo e Compulsivo;  Qualidade de Vida;  SF-36. 
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Sidney Barbosa Lira, Mariana S. T. Bezerra De Menezes (PUC -  SP)  
 5 ø	ù	��÷�ö ����  
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Maria Zilah Da Silva Brandão ( Inst ituto de Psicoterapia e Análise do Com ptoPsicC) , Renata 
Crist ina Alves Da Rocha (UEL (Universidade Estadual de Londrina) ) , Fernanda Jacovozzi (UEL 
(universidade Estadual de Londrina) ) , Souzanne Langner Dupont  (UEL (Universidade Estadual 
de Londrina) ) , Jefferson Sim om ura 
 5 ø	ù	��÷�ö ����

Pode-se definir o acompanhamento terapêut ico como uma forma de 
intervenção e/ ou complemento de um t ratamento, ou como uma técnica, aonde o 
acompanhante terapêut ico vai até o ambiente natural do cliente, intervindo 
diretamente no comportamento problema. O presente estudo buscou esta forma 
de intervenção com um caso diagnost icado como t ranstorno de humor e que 
apresentava comportamentos de esquiva frente às situações de t rabalho. Em tais 
situações o cliente apresentava, inicialmente, comportamentos de fuga e esquiva, 
como:  não ir  t rabalhar ou quando ia, fazer t rabalhos ou leituras não relacionados 
ao escritór io, saídas constantes para buscar café e fumar cigarro, chegar at rasado 
ao escritór io e algumas vezes cansado e sem disposição, faltar com freqüência, 
etc. Considera-se comportamentos de fuga aqueles que interrompem um est imulo 
aversivo e comportamento de esquiva aquele que previne, ou evita, um est imulo 
aversivo. Surgiram algumas hipóteses sobre o fato do cliente não t rabalhar. 
Primeiramente o não t rabalhar t razia as mesmas conseqüências que o t rabalhar, 
ou seja, ele recebia um salário independente de seu desempenho e isso, 
possivelmente poderia estar dim inuindo sua mot ivação para o t rabalho. Além 
disso, o cliente não era punido pelo chefe (pai)  por não t rabalhar, mas, pelo 
cont rário, recebia atenção do mesmo. Assim , observou-se que não há 
conseqüências negat ivas imediatas por o cliente não t rabalhar, ou seja, existe a 
apresentação do reforço posit ivo (salário)  não cont ingente ao t rabalhar. Notamos 
que ao tentar iniciar um t rabalho do escritór io, o cliente apresentava reações 
fisiológicas como:  sudorese, possível aumento do bat imento cardíaco e andar de 
um lado pela sala, as quais, provavelmente, estariam associadas a uma história 
prévia de condicionamento aversivo frente a situações semelhantes. Assim , 
tentou-se criar novos est ímulos antecedentes para que a resposta de t rabalhar 
aparecesse:  tornar o ambiente de t rabalho propiciador ou mais reforçador para o 
t rabalho, não punir comportamentos de fuga/ esquiva do cliente, reforçar 
respostas relacionadas ao t rabalho do escritór io, ajudar o cliente cumprir um 
esquema de horários para realização do t rabalho, com intervalos para descanso e 
inseri- lo no contexto de decisão sobre o t rabalho desenvolvido. Até o presente 
momento, o cliente que antes não t rabalhava, hoje t rabalha em média 20 horas 
semanais. Contudo, o t ratamento está em andamento e não temos resultado 
quanto ao aumento do período de t rabalho e generalização para out ras situações 
sem monitoramento dos ATs. O t rabalho sugere que comportamentos descritos 
no critér io diagnóst ico do DSM- I V são sujeitos à mudança em decorrência de 
técnicas simples para cont role de cont ingências. 
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Maria Virgínia De Carvalho (UNIFACS)  
 5 ø	ù	��÷�ö ����

Para a maioria das pessoas " liberdade" é a capacidade de decidir ou agir 
segundo a própria determ inação. Essa definição é comumente ut ilizada embora, 
para alguns autores, o termo liberdade seja ut ilizado quando os indivíduos se 
deparam com situações em que se sentem aprisionados e buscam se libertar. 
Diante dessas situações os indivíduos, freqüentemente buscam, a liberdade de 
expressão, a liberdade de ir  e vir afirmando que têm liberdade, são livres. Assim , 
para a maioria das pessoas, o termo liberdade está relacionado ao livre arbít r io 
onde o indivíduo pode agir ou decidir seu dest ino independentemente das 
influências ambientais e hereditárias. Por exemplo, de acordo com a vontade, os 
desejos.Os analistas comportamentais quest ionam a visão de liberdade 
relacionada ao livre arbít r io, pois quando se afirma que o sujeito livre é aquele 
que decide ou age segundo a própria determ inação ignora-se a história 
filogenét ica, ontogenét ica e os aspectos culturais. No entanto, para a ciência do 
comportamento está implícito que seu objeto de estudo (comportamento)  é 
ordenado, cont rolado, explicável e passível de previsão. Dessa forma, a análise 
comportamental analisa a liberdade do ponto de vista determ inista (crença de 
que todos os eventos têm causas naturais)  influenciada pela história do indivíduo 
pelo meio ambiente e não pelo livre arbít r io. Assim , para os analistas do 
comportamento a liberdade é oriunda das cont ingências de reforçamento e não 
dos sent imentos gerados pelas cont ingências, ou seja, a escolha do sujeito pode 
ser compreendida pela história de reforçamento e não pelos sent imentos de 
liberdade, vontade, desejo.As cont ingências podem ser reforçadoras ou punit ivas 
e são elas que cont rolam o comportamento. Pode-se reforçar posit ivamente um 
comportamento, reforçá- lo negat ivamente ou puni- lo. Ressalta -  se que 
comportamentos são cont rolados pelas inst ituições sejam elas educacionais, 
religiosas, governamentais, fam iliares e desta forma, cont role comportamental é 
um fato da vida e, para os analistas comportamentais, é inquest ionável que o 
comportamento seja cont rolado. No entanto, é quest ionável o t ipo de cont role 
que se exerce sobre o comportamento. O cont role não coercit ivo é aquele que 
estabelece cont ingências de reforçamento posit ivo e cont role coercit ivo é aquele 
que estabelece cont ingências de reforçamento negat ivo ou punição. Num cont role 
não coercit ivo o indivíduo tem a oportunidade de escolher ent re as várias opções 
e essa situação promove a sensação de liberdade. Já uma situação coercit iva 
pode promover medo, insegurança, raiva e, o indivíduo tem que em it ir  um 
comportamento para fugir ou esquivar desta situação.  

 3$/$95$6�&+$9(�  Behaviorismo Radical, Liberdade, Livre arbít r io 
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Michela Rodrigues Ribeiro (Universidade Católica de Goiás)  
 5 ø	ù	��÷�ö ����

Desde 1991, quando foi lançada a proposta da Psicoterapia Analít ica 
Funcional, em um livro com o mesmo nome, estamos vivenciando uma 
t ransformação na atuação profissional de grande parte dos terapeutas 
comportamentais. A proposta de Kohlenberg e Tsai têm at raído novos adeptos 
porque apresenta uma forma eficiente de t rabalho, além de ser coerente com os 
pressupostos do Behaviorismo Radical. Nessa perspect iva, os comportamentos do 
cliente, tanto os problemas como os progressos, são objeto de observação e 
modificação no t rabalho do terapeuta. Tais comportamentos ocorrem não 
somente na vida cot idiana do cliente, mas também no set t ing terapêut ico. E as 
ações do terapeuta podem afetar os comportamentos do cliente e oferecer 
oportunidade para que comportamentos alternat ivos e funcionais sejam 
aprendidos e t reinados. Portanto, um aspecto importante apontado pela FAP é a 
ênfase na relação terapêut ica. O presente t rabalho tem como objet ivo apresentar 
os conceitos básicos da FAP, incluindo a descrição e classificação dos 
comportamentos clinicamente relevantes, as regras e as técnicas de t reinamento 
do terapeuta para aumentar a capacidade de discrim inação dos comportamentos 
clinicamente relevantes. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Psicoterapia Analít ica Funcional, comportamentos clinicamente 
relevantes, relação terapêut ica 
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Fabiana Gravina (Clínica Part icular /  Univ. Católica de Brasília) , Marília Silva (Universidade 
Católica de Brasília)  
 5 ø	ù	��÷�ö ����

A presente apresentação é parte integrante da dissertação de Mest rado 
dessa autora, que será concluída até junho de 2005, e tem como objet ivo 
descrever as variáveis do comportamento verbal da interação supervisor-
supervisionado, envolvidas em um processo de supervisão em Psicologia 
Hospitalar e discut ir  como a alteração no comportamento verbal de ambos 
possibilita observação de repertório profissional do estagiário. 

 3$/$95$6�&+$9(�  supervisão de estágio, psicologia da saúde 
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Tat iana Am aral Nunes (UNIVALE -  Universidade Vale do Rio Doce) , João Carlos Muniz Mart inelli 
(UNIVALE -  Universidade Vale do Rio Doce)  
 5 ø	ù	��÷�ö ����

A aplicação da análise do comportamento para a solução de problemas 
sociais exige, num primeiro momento, a formulação de conceitos que possam ser 
úteis aos profissionais interessados neste nível de invest igação e intervenção. 
Nesta apresentação serão abordados conceitos ut ilizados na ciência das prát icas 
culturais, em sua cont r ibuição na invest igação e intervenção no campo da saúde 
pública. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Prát ica-cultural, saúde e comportamento 
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Andréa Mayor (Universidade de São Paulo (USP) )  
 5 ø	ù	��÷�ö ����

O amor const itui objeto de estudo e curiosidade desde os mais remotos 
tempos. A associação ent re amor e completude, realização e valor pessoal se faz 
presente ent re o senso comum. O encont ro mágico com o parceiro ideal const itui 
tema de literatura, artes e, porque não, sonhos pessoais. A medida em que 
estudos foram sendo efetuados sobre a forma de amar, constatou-se que 
diferentes t ipos de amor eram presentes, sendo que não se encont rava um amor 
mais forte, e sim  diferentes formas de amar, vinculadas a diferentes t ipos de 
pessoas.I números pesquisadores tem desenvolvido teorias sobre o que seja o 
amor, procurando ident ificar os fatores que favorecem a formação e 
desenvolvimento de relacionamentos amorosos ent re homens e mulheres. As 
tentat ivas de ident ificar as origens do amor envolvem uma série de possibilidades 
de estudo e compreensão, sendo ext remamente radical a tentat iva de postular 
uma única teoria sobre o que seja o amor. Um dos pesquisadores mais 
importantes da área do amor é Robert  Sternberg, que propõe a teoria de que o 
amor é uma história. Segundo este autor as experiências afet ivas favorecem a 
const rução de histórias part iculares a respeito do que é o amor, o modo como ele 
deve surgir e se desenvolver, e os papéis que cada parceiro deve desempenhar 
nessa "história" . Sternberg elencou seis grupos de histórias de amor mais 
freqüentes (assimétr icas, o parceiro como objeto, o relacionamento como objeto, 
coordenação, narração e gênero) , afirmando que todos possuem uma história 
part icular de amor, a qual pertenceria a um desses grupos. Segundo esse 
parâmetro, podemos pensar que muito freqüentemente o amor surge não em 
relação ao out ro, mas sim  em relação à um "out ro", que aceita desempenhar, 
mesmo sem saber, o papel que lhe cabe naquela história de amor. Uma das 
queixas mais freqüentes observadas nos consultórios psicológicos refere-se a 
dificuldades afet ivas, tanto em relação a encont rar um parceiro sat isfatório, 
quanto a dificuldades na manutenção de seus relacionamentos amorosos. A 
compreensão teórica desta dinâm ica, pessoal e representat iva, pode favorecer 
tanto o estabelecimento de relacionamentos amorosos mais saudáveis e 
sat isfatórios, como a inst rumentalização e compreensão por parte dos terapeutas 
sobre como t rabalhar clinicamente estas questões. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Amor, relacionamento amoroso, histórias de amor 
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Helen Copque (UNIFACS)  
 5 ø	ù	��÷�ö ����

A seleção por conseqüência como modelo de determ inação do 
comportamento só foi explicitamente adotada por Skinner a part ir  de 1953. Para 
a const rução deste modelo tanto o conceito de comportamento quanto o conceito 
de cont ingências de reforçamento se most raram fundamentais. O operante é 
aquele comportamento que age sobre o ambiente e o altera, tornando-se mais 
fortalecido ou mais provável de ocorrer, a part ir  de suas conseqüências. Os 
comportamentos ocorrem em contexto, as cont ingências de reforçamento, assim  
denominadas devido ao provável efeito da conseqüência de aumentar a 
probabilidade de em issão de uma resposta semelhante àquela que produziu o 
aparecimento de uma dada conseqüência. A part ir  de influências do modelo 
causal de explicação Darwinista da evolução das espécies, Skinner propõe um 
modelo, a part ir  do qual analisa t rês níveis de variação e seleção responsáveis 
pela história do comportamento humano:  a própria seleção natural, o 
condicionamento operante e a evolução da cultura. Parte dos nossos 
comportamentos se origina da herança genét ica derivada da história da evolução 
da espécie ( filogênese) . O condicionamento operante garante, a part ir  de 
variações aleatórias nas respostas do indivíduo durante sua história de vida, que 
novos comportamentos sejam selecionados, possibilitando a ele a aquisição de 
um repertório comportamental apropriado a novos ambientes (ontogênese) . 
Diferentemente das cont ingências de seleção natural, o condicionamento 
operante perm ite a emergência de um repertório individual e, por isso, mais 
flexível, mais maleável, mais adaptado a um ambiente em mudança. Ent retanto, 
a seleção deve esperar até a variação ocorrer e este processo é geralmente lento. 
I sto não foi um problema para a seleção natural porque a evolução poderia levar 
m ilhares de anos, mas um repertório de comportamento tem que ser const ruído 
durante o espaço de uma vida. Esta questão é corr igida, em parte, pela evolução 
de processos at ravés dos quais os indivíduos t iram proveito de comportamentos 
já adquir idos por out ras pessoas (comportamento verbal) . O terceiro nível de 
variação e seleção, entendido como o conjunto das cont ingências sociais, é 
garant ido pela ocorrência de prát icas culturais cujas conseqüências cont r ibuem 
para o sucesso do grupo e não de seus membros individuais. Concluímos que a 
seleção por conseqüência envolve ambientes que selecionam organismos que 
agem. 

 3$/$95$6�&+$9(�  SELEÇÃO POR CONSEQUÊNCI AS 
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Thais Ferro Nogara 
 5 ø	ù	��÷�ö ����

Comportamento é definido como uma relação ent re as respostas de um 
organismo e eventos ambientais. Há um t ipo de comportamento no qual as 
respostas do sujeito produzem uma dada alteração ambiental e esta ret roage 
sobre o responder alterando sua probabilidade futura de ocorrência. Não há 
mudança no ambiente sem que a resposta seja em it ida. Neste caso, o 
comportamento é chamado de operante e a relação ent re reposta e est ímulo é de 
cont ingência. Há, no entanto, certas alterações ambientais que ocorrem a 
despeito das respostas de um organismo e ainda assim  podem afetá- las. A única 
relação que existe ent re a resposta e a alteração no ambiente é temporal, no 
sent ido de que esta segue aquela. Neste caso, diz-se que a relação ent re a 
resposta e o evento que a segue é uma relação de cont igüidade. Dois grupos de 
pesquisadores têm se dedicado a invest igar os efeitos da apresentação de 
eventos ambientais, bem estabelecidos como reforçadores, independente das 
repostas do sujeito. Ut ilizando-se de delineamentos experimentais dist intos, estes 
dois grupos encont raram diferentes resultados e ofereceram diferentes 
interpretações aos mesmos. Um grupo (Skinner, 1948, ent re out ros)  observou 
que a liberação não cont ingente de reforço selecionou padrões de resposta 
claramente definidos. A maioria dos sujeitos passou a se comportar como se 
houvesse uma relação de cont ingência ent re suas respostas e o reforçador, o que 
ficava demonst rado a part ir  do aumento na freqüência de uma dada classe de 
respostas, aquela que precedia sistemat icamente a apresentação do alimento. O 
efeito em questão foi chamado de comportamento superst icioso e o 
procedimento, de reforçamento acidental. O out ro grupo de pesquisadores 
(Seligman e Maier, 1967;  Hiroto, 1974)  observou que o mesmo procedimento, de 
apresentação de est ímulos independentemente do responder, levou a uma 
posterior dificuldade de aprendizagem quando uma nova cont ingência era 
apresentada. O efeito comportamental observado foi chamado de desamparo 
aprendido e o procedimento, de incont rolabilidade. Algumas das possíveis 
variáveis responsáveis pela produção de desamparo aprendido ou de 
comportamento superst icioso, após a apresentação de eventos ambientais 
independentes da resposta, são:  a probabilidade de respostas no momento da 
apresentação do est ímulo;  a natureza do est ímulo ut ilizado, se é um reforçador 
posit ivo ou negat ivo;  intensidade do mesmo;  grau de privação do sujeito;  
característ icas do ambiente que possam indicar a relação de simples cont iguidade 
existente;  duração do intervalo ent re a liberação do est ímulo e a resposta 
imediatamente precedente. Esta últ ima variável será discut ida na apresentação. 

 3$/$95$6�&+$9(�  reforçamento independente da resposta;  comportamen 
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Lylian Crist ina Pilz Penteado (Universidade São Francisco)  
 5 2"3	>�1�0 ����

Serão apresentadas intervenções realizadas em casos de crianças 
enurét icas, com base em análise de cont ingências de reforçamento. Os 
procedimentos são acompanhados por regist ros sistemát icos, evidenciando 
fortalecimento de comportamento de cont role esfincteriano, com raras 
ocorrências do problema. A exposição demonst rará uma possibilidade e as 
vantagens observadas 
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Valquir ia César Valadão (Clínica Part icular) , Valquír ia César Valadão (Clínica part icular)  
 5 2"3	>�1�0 ����

A violência sexual é um fato mais freqüentemente que o adm it ido 
socialmente. Existem diversos t ipos de violência sexual, que podem ser:  abuso 
infant il, estupro, estupro num encont ro marcado, estupro conjugal, assédio 
sexual e out ros. No t ratamento clínico de mulheres e crianças aparecem sintomas 
derivados destas experiências t raumát icas, e muitas vezes é muito difícil 
ident ificá- los no início do processo terapêut ico.Esses clientes devido ao sofr imento 
físico e psicológico que foram submet idos começam a ter padrões de 
comportamentos que os impede de levar uma vida normal como:  ansiedade, 
insônia, dificuldades de aprendizagem, dificuldades em se estabelecer vínculos 
afet ivos e emocionais, insegurança e esquiva diversa e tendo como conseqüência 
o desenvolvimento do TEPT.Ao ent rar em contato com esses eventos o cliente 
aprende a deixar de se esquivar e passam a conhecer quais são as variáveis que 
cont rolam seu comportamento. Desta forma se torna mais fácil a generalização 
de novos comportamentos em seu ambiente natural. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Trauma, relação terapêut ica e cura 
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Antônio Maia Do Vale (Universidade de Fortaleza) , Antonio Maia Do Vale (Universidade de 
Fortaleza)  
 5 2"3	>�1�0 ����

A categoria de respostas conhecida como Transtornos do 
ComportamentoAlimentar (TCA)  envolvem  os quadros clínicos de anorexia 
nervosa, bulim ianervosa e compulsão alimentar periódica. Em comum, as clientes 
apresentandoum TCA podem apresentar:  preocupação excessiva com o estado 
atual e/ ou umpossível aumento da forma e do peso corporal, busca exagerada 
peloemagrecimento e culpa ao se alimentar. De modo geral, as respostas de um 
TCAtem como função dar conta de situações de vida aversivas (ex:  
inadequaçãosocial, situações de conflito fam iliar, frust rações significat ivas, 
etc) .Out ra característ ica marcante é uma deficiência de repertório para lidar 
comeventos ambientais significat ivos na história de vida (Ex:  perdas,separações, 
puberdade, ent rada na vida adulta, doenças, etc) . Regras verbaisda cultura 
funcionam como uma operação estabelecerdora tornando o corpomagro 
ext remamente reforçador, ao ser passado como uma forma de resolverconflitos, 
cont ingenciando corpo magro com autocont role, competência,at rat ividade sexual 
e superioridade. A propaganda direcionada ao públicofem inino usa imagens que 
colocam a magreza como forma de obter reforçamentosocial. 
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Livia Aureliano (USP) , Valdineia Alves De Mira 
 5 2"3	>�1�0 ����

Os esquemas de reforço são conceitos amplamente discut idos na Análise do 
Comportamento. Um destes esquemas, o DRO ( reforçamento diferencial de out ro 
comportamento) , tem sido muito ut ilizado como procedimento terapêut ico para a 
dim inuição de freqüência ou intensidade de uma classe de respostas indesejáveis. 
Tal técnica tem sido proposta porque tanto a ext inção como o uso de punição ou 
t ime-out  têm seus efeitos colaterais vastamente analisados e discut idos na 
literatura, principalmente quando se refere ao uso destas técnicas no ambiente 
terapêut ico. O DRO visa à dim inuição de freqüência de uma determ inada classe 
de respostas por meio do reforçamento de qualquer classe de respostas 
alternat ivas, enquanto a classe em questão é submet ida a um procedimento de 
ext inção.O presente t rabalho, portanto, tem como objet ivo apresentar a definição 
deste conceito, assim  como suas possibilidades na terapia analít ico-
comportamental. As vantagens e desvantagens relacionadas ao uso deste 
procedimento como alternat iva à ext inção e à coerção serão discut idas tendo 
como base os possíveis efeitos imediatos e efeitos a médio e longo prazo de cada 
um destes métodos. A fim  de ilust rar a ut ilização do DRO e sua finalidade na 
prát ica clínica serão ut ilizados recortes de atendimentos nos quais tal est ratégia 
foi ut ilizada. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Conceitos básicos;  Reforçamento Diferencial de out  
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Olívia Justen Brandenburg (Universidade Federal do Paraná) , Lídia Natália Dobrianskyj  Weber 
(Universidade Federal do Paraná) , Ana Paula Viezzer (Universidade Federal do Paraná)  
 5 2"3	>�1�0 ����

Esta exposição tem objet iva apresentar um programa de t reinamento e 
orientação de pais, most rando a possibilidade de capacitar os pais para eles 
mesmos manejarem as cont ingências de prát icas educat ivas. O programa de 
Qualidade na I nteração Familiar aborda, em 8 encont ros semanais, temas como:  
princípios da aprendizagem, afeto e envolvimento, regras, reforçamento, punição, 
comunicação posit iva, autoconhecimento, modelo. Para isso são ut ilizados 
diversos recursos didát icos como tarefas de casa, auto- regist ro, vídeos, vivências, 
t ransparências e apost ila. O programa já foi aplicado em um aproximadamente 
100 pais de crianças e adolescentes, em 9 grupos que variaram de 6 a 20 
integrantes. Os resultados obt idos foram analisados e comprovaram que os pais 
passam por intensa discrim inação de seus próprios comportamentos, dos 
comportamentos de seus filhos e que são mobilizados para desenvolvimento de 
novos repertórios e modificação de comportamentos já estabelecidos. O 
interessante foi observar que os pais buscam ajuda para aprender a punir 
comportamentos específicos de seus filhos, principalmente teimosia e 
desobediência, e aprendem que a educação dos filhos abrange muito mais que 
conseqüenciar comportamentos inadequados. Uma das principais mudanças foi o 
aumento da part icipação e do envolvimento dos pais na vida dos filhos. Pais 
perceberam a importância de estarem presentes e disponíveis para diálogo no 
dia-a-dia. Junto a esse processo os pais perceberam como chamam mais atenção 
dos filhos para comportamento inadequados do que para adequados. Assim , 
passaram a valorizar comportamentos adequados dos filhos, aumentando a 
freqüência de elogios. Out ras mudanças percebidas foram a dim inuição do uso de 
palmadas e o maior uso de técnicas como custo de resposta e ret irada de 
privilégio. Os pais avaliaram o programa de forma posit iva, valorizaram a t roca de 
experiências ent re os part icipantes, ressaltaram que as dúvidas que t inham foram 
esclarecidas e que perceberam aumento na segurança em seus papéis de pais. Os 
resultados obt idos most raram que não apenas a escolha dos temas para t rabalhar 
com os pais é importante, mas também a forma de t rabalhá- los é fundamental. 
At ingiu-se os objet ivos com o auxílio de diversos recursos didát icos que tornaram 
os encont ros agradáveis e interessantes, cont r ibuindo para a manutenção da 
freqüência dos part icipantes. Enfim , t reinar os pais e capacitá- los, implica uma 
alteração ambiental para os filhos. A análise do comportamento tem como 
prem issa que o comportamento ocorre em função da interação do indivíduo com o 
ambiente. I sso perm it iu pensar numa intervenção com pais, que como 
conseqüência provocará mudanças no comportamento dos filhos, promovendo 
qualidade de interação fam iliar. 

 3$/$95$6�&+$9(�  grupo de pais, interação fam iliar, relação pais- filhos 
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Nilza Michelet toz 
 5 2"3	>�1�0 ����  
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Elizeu Borlot i (UFES)  
 5 2"3	>�1�0 ����

O livro Verbal Behavior é o mais importante livro de Skinner, segundo ele 
mesmo;  é também o menos conhecido e o mais incompreendido, apesar de sua 
escrita ter sido est remamente cuidadosa. Muitos o consideram um livro de leitura 
difícil. Segundo uma revisão crít ica, isto se deve, em parte, aos possíveis 
requintes de "esnobismo intelectual"  do seu autor. Seja como for, os primeiros 
contatos com o est ilo do escritor podem confirmar a característ ica de "difícil"  ( foi 
o que aconteceu com o autor desta sessão) . Por esta razão, esta sessão tem 
como objet ivo descrever o livro aos leitores iniciantes, apresentando algumas 
curiosidades históricas e retóricas que poderão mot ivar a leitura do mesmo. 
I nformações sobre o est ilo e o contexto da escrita poderão guiar o leitor iniciante, 
tornando a leitura um pouco mais facilitada. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Comportamento verbal, História da Análise do Comportamento 
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Maria De Jesus Dut ra Dos Reis (Universidade Federal de São Carlos)  
 5 2"3	>�1�0 ����

Os t ranstornos psicót icos no DSM I V têm sido classificados como 
esquizofrenia e out ros t ranstornos (esquizofreniforme, esquizoafet ivo, delirante, 
psicót ico breve, psicót ico compart ilhado, psicót ico devido a condição médica, ou 
induzido por substância) . Estes t ranstornos apresentam cadeias complexas de 
comportamentos que têm sido denominado na literatura como delír ios, 
alucinações, discurso desorganizado, comportamento amplamente desorganizado 
ou catatônico, ent re out ros. Neste curso pretende-se apresentar como este t ipo 
de t ranstorno tem sido t ratado dent ro da análise do comportamento. Pretende-se 
discut ir  como a teoria foi inicialmente organizada iniciando com os t rabalhos de 
Skinner, Solomon, e Lindsley (1954) , passando pelo t rabalhos de Ayllon e Azrin 
nos anos 60, e tentando most rar os avanços e perspect ivas, part icularmente de 
intervenção, que foram const ruídas nos últ imos 15 anos. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Transtornos psicót icos, revisão teórica, intervenção 
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Alexandre Montagnero (Cent ro Universitário do Triângulo) , Reginaldo Do Carm o Aguiar 
(Universidade Federal de Uberlãndia)  
 5 2"3	>�1�0 ����

É comum a queixa de alunos de análise experimental do comportamento 
sobre a dificuldade que encont ram em compreender os conceitos básicos da 
disciplina. Diante desta citação o docente pode ut ilizar exemplos da pesquisa com 
animais, contudo isso pode ser perigoso pois pode reforçar no aluno a imagem da 
análise experimental como uma disciplina onde se "aprende comportamento de 
ratos", muitos docentes procuram ut ilizar exemplos advindos de seres humanos 
mas os ret iram dos livros textos o que pode tornar a alula uma repet ição da 
leitura prévia do aluno, é possível também ut ilizar exemplos da prát ica clinica 
para explicar conceitos como esquiva, fuga, reforço negat ivo etc., mas isso 
também tem seu empecilho, pois a falta de subsídios do aluno do primeiro ano 
(momento em que geralmente a disciplina é oferecida)  em relação a 
psicopatologia exige do docente um cuidado ext ra para não tornar aquilo que 
quer facilitar ainda mais complicado. Pensando em tudo isso o objet ivo desta 
sessão primeiros passos, é demost rar como músicas populares e de conhecimento 
de nossos alunos, podem ser ut ilizadas para ilust rar e facilitar o aprendizado de 
conceitos ensinados na disciplina de análise experimental do comportamento. O 
orador catalogou 36 músicas consagradas onde figuram conceitos como punição, 
esquemas de reforço, pareamento clássico, cont role de cont ingências, reforço 
negat ivo, privação, modelagem, im itação, dent re out ros. Durante a apresentação 
executaremos t rechos das canções demonst rando onde as leis do comportamento 
estão cont idas. Esta técnica tem sido ut ilizada com alunos de psicologia em 
Uberlândia a dois anos com um grande sucesso e aceitação, e a possibilidade de 
compart ilhar a técnica pode perm it ir  que out ros docentes ut ilizem e refinem a 
técnica para enriquecer suas aulas teóricas. Dent re as diversas músicas populares 
ut ilizadas podemos destacar a canção " t rem das onze" onde encont ramos a 
conceito de esquema de reforço em intervalo fixo, a música "de São Paulo a 
Belém" como exemplo de princípio de Premack ou ainda o bolero " talvez, talvez, 
talvez" como um bom exemplo de comportamento mant ido por esquema de 
reforço em intervalo variado. A lista das canções e seus significados serão 
ent regue aos ouvintes de modo a cont r ibuir na divulgação de tecnologia de ensino 
e reflexão sobre o tema. 

 3$/$95$6�&+$9(�  técnologia de esnino, aprendizagem 
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Nely De Cast ro (Mest re em  Psicologia pela UFMG)  
 5 2"3	>�1�0 ����

A Terapia Cognit ivo-Comportamental (TCC)  propõe certos desafios teóricos 
às abordagens de terapia proposta pelo Behaviorismo Radical de Skinner e 
Terapia Cognit iva de Beck. Estas abordagens apresentam mais convergências nas 
suas prát icas terapêut icas do que divergências. O objet ivo deste t rabalho é 
esclarecer dúvidas quanto as diferenças e as semelhanças dessas terapias. A 
metodologia deste estudo teórico consist iu das etapas:  levantamento 
bibliográfico, seleção e leitura do material coletado, fichamento e, finalmente, um 
estudo comparat ivo e complementar da TCC. Na TCC é importante verificarmos 
influência dos meios filogenét icos, ontogenét icos e cultural no indivíduo. Porém, 
enquanto que na TCognit iva o ambiente est rutura as cognições do indivíduo, que 
por sua vez, levam ao comportamento e ao sent imento;  na TComportamental, o 
meio externo pode levar ao comportamento aberto (verbal, gestos)  e/ ou ao 
comportamento encoberto (sent imentos, emoções)  do indivíduo. Devemos nos 
lembrar também das respostas emocionais involutárias adquir idas at ravés do 
condicionamento pavloviano. Ou seja, na primeira, tanto o ambiente quanto a 
cognição (pensamentos automát icos, por exemplo)  precedem os comportamentos 
e os sent imentos. Enquanto que para a TComportamental, o ambiente antecede o 
evento público e o evento privado, sendo ambos comportamentos que sempre 
terão conseqüências reforçadoras (posit ivas ou negat ivas)  ou punit ivas (posit ivas 
ou negat ivas) . I sto é a Tríplice Cont ingência. A análise funcional do 
comportamento só é eficaz mediante as mudanças das cont ingências 
antecedentes. E a manutenção dos comportamentos mais adequados at ravés das 
cont ingências conseqüentes. As distorções cognit ivas e a percepção que o 
indivíduo obtém do meio são os pontos cent rais da TCognit iva. Em um esquema 
comparat ivo ao de Skinner:  C -  PA (CI  -  CC)  -  R. Ou seja, surge um contexto (C)  
em seguida percebe-se os pensamentos automát icos (PA) , que por sua vez são 
formados por crenças intermediárias (CI )  e que foram cristalizadas pelas crenças 
cent rais (CC)  no passado. Estes levam às reações (R)  emocionais, 
comportamentais e fisiológicas. O papel da TC é alterá- los para cognições 
realistas. Assim , o cliente se sente emocionalmente mais calmo e em ite 
comportamento estável compat ível com uma cognição adaptat iva. O que ambas 
têm em comum é que não lidam apenas com o que se convencionou chamar de 
sintoma na psicologia. Apesar de algumas diferenças teóricas, ambas são:  
pragmát icas, objet ivas, diret ivas, sistemát icas, empíricas, se atém ao contexto 
atual do cliente, necessitam da empat ia do terapeuta para com o paciente, 
reconhecem a influência do meio ambiente e ut ilizam-se do t reino das habilidades 
sociais e do método socrát ico de quest ionamento. 
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Em m anuel Zagury Tourinho (UFPA)  
 5 2"3	>�1�0 ����

O conceito de eventos privados na análise do comportamento. Definições 
para est ímulos privados e respostas encobertas. Eventos privados e relações 
comportamentais. Usos do conceito de eventos privados na literatura analít ico-
comportamental. 

 3$/$95$6�&+$9(�  eventos privados, respostas encobertas, est ímulos privados. 
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Karine Pet tnenn C Mistkulin (Clinica part icular)  
 5 2"3	>�1�0 ����  
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Angela Duarte (Universidade Catolica de Goias) , Ângela Duarte (Universidade Catolica de 
Goias) , Diana Alvim  Pena Canavarros ( ITCR -  Cam pinas)  
 5 2"3	>�1�0 ����

O comportamento crim inoso assim  como qualquer out ro comportamento 
pode ser influenciado e mant ido por suas conseqüências. Os bens adquir idos 
rápida e facilmente at ravés do roubo e a conseqüente impunidade, fazem com 
que o crim inoso se sinta cada vez mais mot ivado e seguro a repet ir  tais ações. A 
falta de valores morais que não foram estabelecidos na infância fazem com que o 
indivíduo valorize mais seu prazer imediato em det r imento de considerações com 
o grande mal que sua violência possa estar causando ao próximo. O uso de 
drogas cont r ibui para a crueldade com que algumas dessas ações são prat icadas. 
A Análise Aplicada do Comportamento perm ite uma compreensão do processo de 
aquisição e mudança de comportamentos socialmente indesejáveis tanto a nível 
de ações remediat ivas quanto prevent ivas. As ações prevent ivas têm um custo-
benefício superior às ações remediat ivas. Assim , o presente t rabalho propõe 
ações prevent ivas com crianças e adolescentes em situação de r isco, com ênfase 
na redução de comportamentos de agressão física e verbal e aquisição de valores 
e habilidades básicas para interações sociais posit ivas. A Análise Aplicada do 
Comportamento tem procedimentos que podem cont r ibuir para mudar essa 
realidade tanto em relação a ações remediat ivas quanto prevent ivas. As ações 
prevent ivas têm um custo-benefício superior às ações remediat ivas. Assim , o 
presente t rabalho propõe ações prevent ivas com crianças e adolescentes em 
situação de r isco, com ênfase na redução de comportamentos de agressão física e 
verbal e aquisição de valores e habilidades básicas para interações sociais 
posit ivas. 
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Angelica Capelari (UMESP /  USP) , Ariadne Meneses (UMESP) , Fernanda Toledo (UMESP)  
 5 2"3	>�1�0 ����

O Transtono Obsessivo Compulsivo (TOC)  é caracterizado a part ir  da 
ocorrência recorrente de obsessões e compulsões. Obsessões são idéias, 
pensamentos, impulsos ou imagens persistentes, que são vivenciados como 
int rusivos e inadequados, causando acentuada ansiedade ou sofr imento. O 
indivíduo em geral tenta ignorar ou suprim ir esses pensamentos ou impulsos, ou 
neut ralizá- los com algum out ro pensamento ou ação, uma compulsão ( resposta 
de fuga) . As compulsões são comportamentos repet it ivos (públicos ou 
encobertos) , que objet ivam prevenir ou reduzir a ansiedade ou sofr imento 
causado pelas obsessões. A relação ent re a obsessão e a compulsão ocorre de 
forma não realista, ou seja, o comportamento compulsivo é em it ido para aliviar a 
ansiedade causada por uma obsessão que não é verdadeira, no sent ido de que se 
determ inado r itual não for realizado, nada de mal acontecerá ao indivíduo, ao 
cont rário do que pensa, sendo precedidas também por sensação de urgência e 
resistência. Da mesma maneira que a manutenção do TOC envolve a ocorrência e 
o reforço de diversos r ituais, as prát icas religiosas, em geral, ( sem especificar o 
t ipo de religião)  também envolvem diversos r ituais. Além disso, 
comumentemente encont ramos clientes com obsessões de caráter religioso. 
Assim , uma pesquisa procurou invest igar at ravés da aplicação de um 
quest ionário, possíveis relações existentes ent re prát icas religiosas e a 
ocorrência/ manutenção do TOC. Essas relações foram apenas levantadas como 
possibilidades, não podendo ser conclusivas, pois mais pesquisas precisam ser 
realizadas com essa temát ica. O TOC geralmente é t ratado ut ilizando-se 
medicamentos e a terapia comportamental. Além dessas duas modalidades de 
t ratamento, podemos encont rar uma situação de suporte pode ser ut ilizada:  os 
grupos de apoio. Os grupos de apoio podem ser considerados terapêut icos, mas 
não podem ser considerados como um t ratamento único. Tais grupos apresentam 
marcadamente algumas característ icas (universalidade, coesão, respeito, etc)  
podem aumentar a adesão e a eficácia dos t ratamentos t radicionais. Assim , foi 
realizada um invest igação sobre a sat isfação de part icipantes adultos em um 
grupo de apoio que é realizado há sete anos em São Paulo. Essa invest igação 
concluiu que os part icipantes desse grupo sentem-se em geral, sat isfeitos com a 
part icipação, apesar de sugerirem modificações. Sugerimos que novas 
invest igações sobre possíveis relações ent re religião e TOC sejam efetuadas e que 
a eficácia, mais do que a sat isfação nos grupos de apoio também seja 
invest igada. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Trasntorno Obsessivo Compulsivo;  religião e grupo de apoio 
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Sofia Helena Porto Di Nucci (Pont ifícia Universidade Católica de Cam pinas) , Denis Roberto 
Zam ignani (Universidade Metodista de São Paulo) , Wilton De Oliveira (Pont ifícia Universidade 
Católica de Cam pinas) , Diana Tosello Laloni (Pont ifícia Universidade Católica de Cam pinas)  
 5 2"3	>�1�0 ����

Segundo a concepção psicopatológica o curso dos t ranstornos mentais 
crônicos pode ser de dois t ipos, processo e desenvolvimento. O processo refere-
se a uma t ransformação lenta e insidiosa dos comportamentos, de natureza 
endógena que rompe a cont inuidade do sent ido normal do desenvolvimento de 
uma pessoa. Caracteriza-se esse processo com a cronicidade da esquizofrenia. O 
desenvolvimento refere-se à evolução psicológica, e quando anormal caracteriza-
se pelos t ranstornos de personalidade e ou as denominadas "neuroses". Os 
processos crônicos e os processos agudos são assim  denominados pela evolução 
temporal dos t ranstornos. Os fenômenos agudos ou sem i-agudos caracterizam-se 
pelas crises, ataques episódios fases ou surtos. Numa perspect iva 
comportamental os t ranstornos crônicos, sejam endógenos ou não, estão sendo 
mant idos por cont ingências reforçadoras, as quais estão cronicamente associadas 
aos comportamentos. As alterações nessas cont ingências são um desafio para os 
terapeutas comportamentais. As síndromes psicót icas caracterizam-se por 
alucinações, pensamentos delirantes e comportamentos de isolamento social 
crônicos. As síndromes depressivas caracterizam-se pela t r isteza, melancolia, 
apat ia e sent imentos de desesperança crônicos. As síndromes ansiosas 
caracterizam-se pelos sintomas crônicos de tensão, irr itação, insônia, 
preocupação. Pretende-se apresentar e discut ir  os dilemas de intervenção 
comportamental nos quadros crônicos dos t ranstornos psicót icos, dos t ranstornos 
de humor e dos t ranstornos de ansiedade, focalizando em especial as 
cont ingências de manutenção do quadro e as dificuldades de mudança. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Terapia Comportamental, t ranstornos mentais crônicos 
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Eliane Maria Fleury Seidl (Universidade de Brasília)  
 5 2"3	>�1�0 ����

Com o advento da terapia ant i- ret roviral, observam-se êxitos significat ivos 
no t ratamento de pessoas infectadas pelo HI V, t ransformando a aids em 
enferm idade com característ icas crônicas. Desde a int rodução dessa nova 
modalidade de t ratamento, constata-se a melhoria da qualidade de vida dos 
pacientes e a dim inuição relevante dos índices de mortalidade por aids, 
especialmente em países como o Brasil, cuja polít ica pública prevê a dist r ibuição 
universal e gratuita desses medicamentos. O tema adesão em HI V/ aids é de 
grande relevância na medida em que pesquisas apontam que mesmo falhas 
ocasionais no uso dos ant i- ret rovirais podem lim itar os benefícios do t ratamento. 
Ao lado de fatores de natureza biomédica, variáveis psicossociais têm suscitado o 
interesse de pesquisadores e profissionais de saúde. O presente t rabalho tem por 
objet ivo apresentar o t rabalho da psicologia direcionado à adesão ao t ratamento, 
realizadas no Projeto Com-Vivência (Ações I ntegradas de Estudos a Atendimento 
a Pessoas Portadoras do HI V/ Aids e Familiares) , projeto de extensão em 
desenvolvimento no Hospital Universitár io de Brasília desde 1996, que art icula 
ações de ensino, pesquisa e prestação de serviços de saúde na área mencioanda. 
Com base no enfoque cognit ivo-comportamental, as ações direcionam-se a 
pacientes que estão iniciando o t ratamento, como para os que apresentam 
dificuldades de adesão com história de interrupção ou abandono do t ratamento. A 
intervenção é precedida do levantamento da linha de base, invest igando ainda 
variáveis como padrão de crenças sobre a aids, sobre benefícios e custos do 
t ratamento, nível de informação sobre a enferm idade e o t ratamento, 
cont ingências associadas às facilidades ou dificuldades de uso dos medicamentos, 
est ratégias de enfrentamento, auto-eficácia percebida e disponibilidade de 
suporte social. A intervenção objet iva o desenvolvimento do repertório de adesão, 
envolvendo planejamento e manejo de cont ingências sociais e ambientais. A 
intervenção envolve a ut ilização de técnicas como resolução de problemas, 
reest ruturação cognit iva, regist ro e monitoramento do uso diário dos 
medicamentos, ent re out ras. Pessoas da família podem ser envolvidas para apoio 
social ao processo de adesão, com cont r ibuições dependendo das necessidades de 
cada caso. Dois estudos de caso serão apresentados, ilust rando a intervenção de 
base cognit iva-comportamental e os seus resultados, com seguimento de seis 
meses. Avaliação do t rabalho tem indicado a melhoria dos níveis de adesão dos 
pacientes em acompanhamento. 

 3$/$95$6�&+$9(�  adesão ao t ratamento;  HI V/ aids;  intervenção cognit ivo-
comportamental 
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Daniela Daleffe (Cent ro de Psico e Fono/  I nst ituto Pró-Gast ro/ Napsi) , Queila Pierre Fernandes 
(Cent ro de Psico e Fono/ Inst .Pró-Gast ro/ PUC-Cam pina) , Thais De Lim a Bezerra (Cent ro de 
Psico e Fono /  I nst . Pró-Gast ro)  
 5 2"3	>�1�0 ����

Nas últ imas décadas, decorrente da ascensão de abordagens 
biopsicossociais norteando a prát ica clínica, tornou-se muito freqüente a formação 
de equipes, com profissionais de diferentes especialidades, médicas e afins, 
denominadas mult i ou interdisciplinares, para atenção integral à saúde dos 
pacientes com necessidades terapêut icas.Os resultados posit ivos obt idos por 
essas equipes, sobretudo na manutenção do sucesso de alguns procedimentos 
diagnóst icos e de t ratamentos mais invasivos, tornaram-se a constatação da 
eficácia da abordagem clínica mult idisciplinar.As cirurgias para o t ratamento da 
obesidade, são, atualmente, por recomendação da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariát r ica, parte de um processo de intensas modificações no indivíduo, 
provocadas at ravés de assistência mult iprofissional.Apresentamos aqui, nossa 
experiência como psicólogos, membros de uma equipe interdisciplinar para 
assistência a obesos candidatos à cirurgia bariát r ica, no I nst ituto Pró-Gast ro, em 
Campinas, e o presente t rabalho objet iva analisar funcionalmente essa atuação. 
Atualmente, a equipe conta com dois cirurgiões, endocrinologista, duas 
nut r icionistas e t rês psicólogas.Nossa função principal é o t rabalho dir igido aos 
pacientes, na avaliação pré-operatória e no desenvolvimento de repertório 
comportamental compat ível com a condição pós-cirúrgica. Uma vez que o preparo 
para a cirurgia é conduzido por toda a equipe simultaneamente, o psicólogo 
assume também a função de auxiliar os demais profissionais na ident ificação de 
comportamentos relevantes do paciente para o sucesso ou fracasso de seus 
procedimentos.Algumas vezes, cabe analisar os comportamentos dos próprios 
profissionais, que podem ser variáveis de cont role para respostas dos pacientes, 
discrim inando as cont ingências que os determ inam.Não temos a pretensão de 
coordenar os profissionais, mas fornecemos diret r izes para todas as etapas da 
assistência, analisando cont ingências não apenas na situação clínica, mas na 
organização do serviço.Assim , a função do psicólogo nesta equipe t ranscende o 
objet ivo de preparação e acompanhamento do paciente, e se estende para todo o 
processo, a fim  de garant ir  que eles desenvolvam e mantenham repertórios 
adaptat ivos que configuram o sucesso da cirurgia, cont rolados por cont ingências 
reforçadoras proporcionadas por todos os profissionais. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Equipe interdisciplinar, Psicólogo e Cirurugia Bariát r ica 
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João I llo Coelho Barbosa (UFCE) , Maria Helena Hünziker (USP) , Paulo Elias Gotardelo Audebert  
Delage (UFPA) , Tony Nelson (UFMA) , Marcus Bentes De Carvalho Neto (UFPA)  
 5 2"3	>�1�0 ����

Uma das crít icas mais freqüentes dir igidas ao behaviorismo é que ele seria 
insuficiente para lidar com alguns dos fenômenos comportamentais complexos 
mais importantes, como, por exemplo, a cr iat ividade. O princípio do 
condicionamento operante mesmo é muitas vezes descrito como um t ipo de 
aprendizagem envolvendo exclusivamente a formação de padrões estereot ipados. 
O objet ivo dessa mesa é responder de que forma os analistas do comportamento 
vêm enfrentando o problema do comportamento criat ivo. A novidade ou 
criat ividade comportamental será abordada at ravés de t rês referências. No 
primeiro t rabalho será enfocada a cont r ibuição da literatura teórica e 
experimental sobre variabilidade comportamental, basal e aprendida. No segundo 
t rabalho o tema será abordado a part ir  do fenômeno do " insight " , desde a origem 
das pesquisas com Köhler até o panorama atual dessa área de estudos. No 
terceiro t rabalho serão discut idas as proposições de Skinner para explicar a 
produção de respostas verbais cr iat ivas. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Criat ividade, Variabilidade, Comportamento Verbal. 
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' *�+ ������������� , ,.- /�* 0 :  14: 00: 00   ) *�1 :  15: 20: 00 
�� 6 2"34345�2"3 �  EAB Análise Experim ental de Com portam ento 
 $� @�2
DE*�,.* :
;�0#@�2O/40�1�G
0�846R+�1�2
,76�0#8�2E6�8�+.-�@70#G
0�8]+�@70�F"2"34/	2
,76�2"3�@70 ( ,�3�*�,�0 0 T
@�* 0 �
 
Fernanda Thaís Nunes (Unianchieta) , Lygia Rodrigues Ram os (Unianchieta) , Michele Mart in, 
Sonia Rodrigues Souza (Unianchieta) , Am ilton Mart ins Dos Santos 
 5 2"3	>�1�0 ����

O presente t rabalho teve como objet ivo principal pesquisar a definição de 
comportamento ret raído e/ ou t im idez na adolescência, at ravés da caracterização 
deste comportamento apresentado por adolescentes, e sua possível relação com a 
fobia social. Os part icipantes desta pesquisa foram 36 alunos do Ensino 
Fundamental de primeiro a terceiro ano de escola publica na região de Jundiaí. 
Para realizar a coleta dos dados foi solicitada autorização aos responsáveis das 
escolas, após a autorização os alunos forma contatados na própria sala de aula, 
onde foi lhes explicado o objet ivo do t rabalho, o sigilo e ent regue o termo de 
consent imento livre e esclarecido. Após esses esclarecimentos foi aplicado um 
quest ionário em que invest iga-se a definição do comportamento de t im idez. Com 
os dados coletados foi realizada a tabulação e os resultados obt idos apontam que:  
75%  dos alunos de ambos os sexos responderam que t im idez é a dificuldade de 
se expor frente a pessoas;  33,3%  dos alunos disseram que são reações corporais 
como:  medo, calafr io, respirar ofegante;  e 2,7%  responderam que t im idez é uma 
doença. Do total de part icipantes, 30,5%  afirmaram sent irem-se pessoas t ím idas 
e dent re os comportamentos que caracterizam essa t im idez estão:  dificuldade em 
falar com est ranho, dificuldade em falar ao telefone e sent ir-se apreensivo. De 
acordo com os dados pode-se perceber que a definição dada pelos adolescentes 
para t im idez se aproxima do conceito de fobia social, j á que a maioria aponta a 
dificuldade de se expor frente a pessoas est ranhas como indício de t im idez e 
reconhecem a presença dos sintomas físicos. Ainda de acordo com os dados 
pode-se pensar sobre a relevância de um programa junto aos adolescentes para 
t rabalhar habilidades sociais, j á que 30,5%  dizem que apresentam 
comportamentos que caracterizam a t im idez. 

 3$/$95$6�&+$9(�  comportamento ret raído, t im idez, fobia social, adolescente 
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Maria José Carli Gom es (Unip-Cam pus de São José do Rio Preto) , Rachel Rodrigues Kerbauy 
(USP)  
 5 {"|	��z�y ����

Este estudo invest igou, nos relatos de pessoas gagas, não submet idas à 
terapia, as est ratégias de enfrentamento empregadas para superar as 
dificuldades e enfrentar as situações de comunicação interpessoal. Os 
part icipantes foram t rês homens e uma mulher, com idades variando ent re 31 e 
54 anos de idade, gagos desde a infância, sem nenhuma out ra história de doença 
neurológica ou dano cerebral. As ent revistas foram gravadas em áudio e 
amost ras da fala dos part icipantes, nas situações de conversa espontânea e de 
leitura, foram gravadas em vídeo. Essas amost ras foram ut ilizadas na avaliação 
da severidade da gagueira. As ent revistas foram t ranscritas e as verbalizações 
foram agrupadas em categorias, conforme característ icas comuns. A análise dos 
resultados most rou que os part icipantes adquir iram, ao longo de suas vidas, 
est ratégias de enfrentamento eficientes para lidar com sua fala. Algumas das 
est ratégias são ut ilizadas por todos, como as auto-  inst ruções, a preparação 
prévia do conteúdo da fala e o parar e recomeçar. Muitas das est ratégias de 
enfrentamento, ut ilizadas pelos part icipantes, encont ram respaldo na literatura 
especializada, em termos de eficácia. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Gagueira, est ratégias de enfrentamento 
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Marilia Boscolo (Am bulatório de São Paulo) , Fernanda Trassi Raposo ( IAAC -  Cam pinas)  
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Marilza Mest re (Faculdade Evangélica do Paraná (FEPAR)) , Luna Idália Pinheiro (FEPAR e Aldeia 
Cannara)  
 5 {"|	��z�y ����

O presente t rabalho tem como objet ivo estabelecer uma medida da eficácia 
dos programas de auto-ajuda efetuados por grupos de recuperação de "co-
adictos" ( fam iliares e ou am igos de adictos em drogas -  lícitas e ou ilícitas) . A 
aderência ao t ratamento proposto por tais grupos propicia ao co-adicto mudanças 
comportamentais variadas, ent re elas alteração do padrão do relacionamento 
fam iliar. O t rabalho de Bahls, 2002, estabeleceu um perfil do est ilo parental de 
pais de jovens adictos inst itucionalizados. Nesse sent ido, a presente pesquisa 
teve como foco a possível modificação de est ilo parental de co-adictos em 
t ratamento em grupos de auto-ajuda, mensurado por ut ilização de quest ionário 
(Gomide, 2004) , aplicado aos fam iliares de usuários em t ratamento (e também a 
esses)  como medida de fidedignidade das respostas apresentadas, antes, durante 
e depois de 90 dias de t ratamento. Esse grupo foi dividido em:  grupo de r isco 
(co-adictos em ent rada de t ratamento e filhos adictos em t ratamento no Cent ro 
de Acolhimento Terapêut ico -  Aldeia Cannara)  e grupo chamado de não- r isco 
(pais de adolescentes e jovens adultos de associação de pais e mest res de escolas 
da cidade de Curit iba) . A relevância dessa pesquisa just ifica-se por ser 
inquest ionável que grupos de auto-ajuda oferecem mudança no comportamento 
de abst inência de uso de drogas. Pressupô-se que grupos de fam iliares seja peça 
fundamental neste processo, de tal modo que a aderência ao t ratamento e a 
prevenção ao uso de drogas se faz mais adequadamente. Sendo assim , ident ificar 
e entender os mecanismos subjacentes a essas modificações poderá t razer 
cont r ibuições para o estabelecimento de inst rumental terapêut ico. Tendo em vista 
a existência de uma demanda social por pesquisas que possibilitem t reinamento 
de profissionais aptos a lidar com adequação nesse t ipo de queixa, esse t rabalho 
poderá servir de subsídio a tal t reinamento. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Palavras-chave:  família;  est ilos parentais;  drogas;  psicoterapia;  
prevenção. 
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Elizeu Borlot i (UFES) , Maria Eloisa Bonavita Soares Piazzon ( ITCR -  Cam pinas)  
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Análise do Discurso (AD)  é um movimento teórico-metodológico da 
lingüíst ica que chegou às ciências sociais e à psicologia elevando o interesse no 
estudo do uso da linguagem em conversas e textos ( "conjunto de enunciados 
produzidos em contextos sociais a part ir  de posições de enunciação") , 
subst ituindo a abordagem formal e abst rata da gramát ica pelo "estudo do 
discurso". Pela proxim idade da AD com a análise contextual sk inneriana, este 
estudo objet ivou:  1)apresentar os fundamentos de uma Análise Comportamental 
do Discurso (ACD) , comparando-os com os da AD, e 2)descrever alguns estudos 
empíricos que cont r ibuem metodologicamente para uma compreensão funcional 
dos discursos. Foram lidos o livro Verbal Behavior (VB) , de Skinner, publicado em 
1957 e o Manual de Análise do Discurso em Ciências Sociais, organizado por 
I ñiguez, da Universidade Autônoma de Barcelona, em 2004. Uma comparação 
most ra que as concepções básicas da AD e da ACD são semelhantes:  parte do 
conhecimento que as pessoas têm confunde-se com os seus discursos;  esse 
conhecimento é compart ilhado socialmente ent re comunidades e depende do uso 
da linguagem em contextos sociais. Em termos gerais, a semelhança cont inua na 
oposição de ambas à concepção t radicional de linguagem como algo que expressa 
o "mundo das idéias". Ao seu modo, a AD adota a " teoria dos atos de fala", por 
acreditar que fala é ação. Ambas afirmam que os sent idos da fala estão na 
história da interação verbal;  não nos signos lingüíst icos. Na AD os termos 
"análise" e "discurso" são usados com modulações teóricas, gerando discordância 
ent re os analistas de discurso sobre o que eles estão estudando. Ao cont rário, VB 
tem elementos claros para uma definição do discurso a part ir  dos operantes 
verbais, sugerindo métodos de invest igação que foram e estão sendo usados em 
estudos empíricos. Em síntese, uma ACD considera que "o reforço generalizado é 
a chave do sucesso dos discursos". O sent ido do discurso advém da descrição de 
propriedades de objetos ou acontecimentos que podem ou não ter sido tateados 
pelo falante. A negociaçao de argumentos parece levar o ouvinte a ver algo à 
maneira do falante e, ao fazer isto, o falante combina operantes essenciais em 
grupos temát icos int raverbais, em it idos às vezes como se fossem tatos, 
modificados com autoc lít icos apropriados (um estudo do discurso do próprio 
Skinner ao escrever VB ilust ra um método de ACD) . Como parte essencial do 
método da ACD, o analista deve atentar ao efeito que o discurso produz sobre o 
seu comportamento verbal de interpretar o discurso. 

 3$/$95$6�&+$9(�  COMPORTAMENTO VERBAL, DI SCURSO, ANÁLI SE 
COMPORTAMENTAL DO DI SCURSO 
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Roseli Hauer (Faculdade Evangélica do Paraná) , Ana Beat riz Guim arães (Universidade Federal 
do Paraná) , Pat rícia Guillon Ribeiro (Universidade do Contestado) , Gislaine Cristhiane Berri De 
Souza (Universidade federal do Paraná)  
 5 {"|	��z�y ����

Tanto a infãncia quanto a adolescência, const ituem fases da vida que 
envolvem muitas e diferentes mudanças e const ruções importantes para o 
desenvolvimento de qualquer pessoa. Skinner(1953) , define comportamento 
como sendo o resultado da interação que se estabelece ent re o organismo e o 
ambiente. Em se t ratando do desenvolvimento humano, a família exerce um 
importante papel. Sendo assim , um estudo que leva em consideração não só o 
desenvolvimento individual, mas também do grupo fam iliar se faz pert inente 
quando se aborda os temas propostos nesse t rabalho: infância e adolescência. O 
desenvolvimento de novos comportamentos ou a modificação de out ros já 
estabelecidos se dá a part ir  do processo conhecido por aprendizagem que pode 
acontecer at ravés do contato do sujeito com as cont ingências ou com as regras 
que as descrevem. No caso da criança, os pais na maior parte das vezes são os 
responsáveis pela ident ificação dessas inst ruções e fontes reforçadoras do 
comportamento infant il. nesse sent ido, os estudos sobre prát icas educat ivas 
adotadas por pais e mães t razem importantes cont r ibuições para a compreensão 
do desenvolvimento de crianças e adolescentes, abordando a dinâm ica fam iliar e 
analisando a relação ent re condutas dos pais e comportamentos de seus 
respect ivos filhos. Algumas prát icas educat ivas específicas relacionam-se com o 
desenvolvimento de comportamentos ant i- sociais. estes se const ituem em queixa 
constante da nossa sociedade e o crescente aumento de relatos relacionados aos 
mesmos denota a relevência e pert inência do tema. 

 3$/$95$6�&+$9(�  I nfãncia, Adolescência, desenvolvimento 
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Sheila Giardini Murta (Universidade Católica de Goiás) , Jaqueline Rodrigues Da Cunha Net to 
(HC Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto -  USP) , Maria Aparecida Prioli Bugliani (HC 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto -  USP) , Ricardo Gorayeb (Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, USP) , Bartholom eu Torres Tróccoli (Universidade de Brasilia) , Janaína Barleta 
 5 {"|	��z�y ����

Ensino de Habilidades de Vida:  uma est ratégia de Promoção de Saúde para 
adolescentes em escolasJaqueline Rodrigues da Cunha Net to (Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo) , 
Maria Aparecida Prioli Bugliani (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo)  e Ricardo Gorayeb (Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo)  Promoção de Saúde 
consiste num conjunto de est ratégias para capacitar pessoas para tomar decisões 
apropriadas e realizar escolhas saudáveis. As intervenções voltadas para os 
adolescentes devem ser fundamentadas no conhecimento das característ icas 
desta fase e aos fatores de r isco a que estão expostos. A adolescência, por ser 
um período do desenvolvimento humano em que ocorrem muitas t ransformações 
( físicas, psicológicas e sociais) , faz com que os jovens estejam mais vulneráveis a 
se envolverem em situações de r isco. A maneira como o adolescente irá lidar com 
os conflitos e demandas estará relacionada com sua habilidade para enfrentar os 
eventos est ressores. A Organização Mundial da Saúde propõe programas de 
Ensino de Habilidades de Vida que visam capacitar os indivíduos para enfrentar 
eficazmente situações do cot idiano. As Habilidades de Vida são complementares e 
podem se agrupar em cognit ivas, interpessoais e emocionais, sendo elas:  auto-
conhecimento, relacionamento interpessoal, comunicação eficaz, lidar com as 
emoções e com o est resse, pensamento crít ico, pensamento criat ivo, tomada de 
decisão e resolução de problemas. O Programa de Promoção de Saúde na 
Comunidade do HCFMRP-USP, desde 1998, desenvolve intervenções com 
adolescentes ut ilizando o ensino de Habilidades de Vida. Esta intervenção consiste 
em 12 encont ros semanais, com 2 horas de duração. Para a apresentação de 
cada uma das habilidades são ut ilizadas técnicas de t rabalho em grupo, exposição 
oral dos conceitos, debates e discussões. Os encont ros iniciam com uma técnica 
de aquecimento grupal, seguida da apresentação dos conceitos da habilidade, 
desenvolvimento de uma at ividade para propiciar a vivência e facilitar a discussão 
sobre o tema, finalizando com uma discussão. A intervenção most ra-se adequada 
no que se refere ao modelo de atendimento grupal, temas e conteúdos abordados 
e metodologia adotada para o desenvolvimento dos mesmos. O contexto grupal 
favorece a expressão de idéias, sent imentos e o compart ilhamento de 
experiências. A temát ica das Habilidades de Vida, por estar relacionada ao 
cot idiano, aumenta o interesse dos part icipantes pela intervenção. Quanto ao uso 
das técnicas de t rabalho em grupo, estas demonst ram ser importantes 
inst rumentos para a apresentação das Habilidades de Vida, pois cont r ibuem para 
aumentar o interesse pelas at ividades, favorecem as discussões e propiciam a 
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integração dos grupos. Acredita-se que este modelo de intervenção em Promoção 
de Saúde pode ser uma valiosa est ratégia para t rabalhar com adolescentes a fim  
de torná- los mais competentes psicossocialmente, sendo eficiente para ajudar os 
jovens no enfrentamento das situações do cot idiano. 

 3$/$95$6�&+$9(�  promoção de saúde, adolescente, habilidade de vida 
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Hélio José Guilhardi ( IAC /  ITCR -  Cam pinas) , Noreen Cam pbell De Aguirre, Marisa I sabel Dos 
Santos De Brito ( IAAC -Cam pinas)  
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As leis da natureza não são generosas nem cruéis, são indiferentes. O 
homem tem a capacidade de formular leis naturais, inclusive aquelas que regem o 
ser humano, e de lidar com elas, de modo a produzir um mundo melhor. A part ir  
de formulações do Behaviorismo Radical de Skinner, os autores discutem como os 
comportamentos humanos têm gerado produtos que perturbam o ambiente e 
ameaçam a sobrevivência da espécie, bem como expressam a maneira pela qual 
as pessoas têm se relacionado sob cont ingências coercit ivas ext remas, as quais 
prejudicam o desenvolvimento do grupo social e dos indivíduos, assim  como 
determ inam sent imentos de ansiedade, medo, compet ição, agressividade etc. 
Uma vida melhor é produto dos comportamentos dos homens. A proposta 
behaviorista radical focaliza a possibilidade e a urgência de que cont ingências de 
reforçamento posit ivo amenas sejam planejadas, mult iplicadas e implementadas, 
de tal forma que propiciem a instalação de comportamentos que produzam 
reforçadores posit ivos para as pessoas e que gerem maior variabilidade 
comportamental, mas com disposit ivos capazes de selecionar apenas 
comportamentos que cont r ibuem para o desenvolvimento da comunidade humana 
e de cada pessoa, visando, ao mesmo tempo, à preservação do ambiente para a 
atual e as futuras gerações. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
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Julio De Rose (Universidade Federal de São Carlos) , Olavo De Faria Galvão (Universidade 
Federal do Pará) , Aline Folsta (UFSCar) , Gisele St raatm ann, Pat r icia Bacos, Fernanda Libardi 
Galesi 
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O modelo de equivalência de est ímulos tem sido usado como interpretação 
comportamental do comportamento simbólico e tem sido também extendido ao 
campo das at itudes. Neste caso, a mudança de at itudes pode ser vista como uma 
mudança em classes de equivalência envolvendo o alvo da at itude. Estudos 
experimentais sobre mudança de classes de equivalência têm envolvido a 
reversão de discrim inações condicionais com est ímulos abst ratos ou o t reino de 
novas relações envolvendo est ímulos significat ivos. Em todos os casos, a 
alteração das classes não parece ocorrer prontamente, o que most ra a 
importância da invest igação da questão para o esclarecimento das variáveis 
envolvidas. O presente simpósio reúne t rês estudos t ratando desta questão:  o 
primeiro emprega est ímulos abst ratos e invest iga efeitos da reversão de uma 
discrim inação condicional de linha de base, tendo como parâmetro o tamanho da 
classe. Os dois out ros estudos procuram estabelecer equivalências com est ímulos 
significat ivos para promover mudança de at itude em relação a alimentos em um 
dos estudos e a mudança de estereót ipos raciais no out ro estudo. 

 3$/$95$6�&+$9(�  equivalência de est ímulos;  mudança de at itude 
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Fabrícia Costa Prado (Universidade Católica de Goiás) , Francisco Lotufo Neto (Universidade de 
São Paulo) , Fabiana Vieira Gauy (Universidade Católica de Goiás) , Ana Carolina Aquino De 
Sousa (Universidade Católica de Goiás)  
 5 {"|	��z�y ����

O presente t rabalho t rata do t ranstorno de personalidade lim ít rofe ou 
borderline, que é incluído no agrupamento B dos t ranstornos de personalidade no 
DSM- I V-TR,. É caracterizado por emocionalidade exagerada, manipulação e 
instabilidade nos relacionamentos interpessoais. Além disso, as seguintes 
característ icas podem estar presentes:  (a)  intensa sensação de abandono real ou 
imaginário;  (b)  padrão de relacionamento interpessoal instável -  visão do out ro 
como bandido e herói;  ( c)  impulsidade e comportamento auto- lesivo;  (d)  
instabilidade afet iva, com explosões de raiva;  (e)  sent imento crônico de vazio e 
( f)  perturbação do senso de ident idade de forma recorrente e acentuada e (g)  
ideação paranóide t ransitória sob est resse ou sintomas dissociat ivos. A mesa 
propõe-se a discut ir  a fisiopatologia e o t ratamento psiquiát r ico do t ranstorno, 
apresentando quais medicamentos são recomendados e quando são necessários. 
Pretende-se ainda apresentar dois t ipos de t ratamento psicoterápico para o 
borderline:  a Terapia Cognit iva e a Terapia Comportamental Dialét ica. Na terapia 
cognit iva, dá-se ênfase no vínculo terapeuta-cliente;  nas respostas cognit ivas, 
como mudanças nos esquemas disfuncionais e no pensamento dicotôm ico;  nas 
respostas emocionais, como automonitoramento do humor e cont role da raiva;  e 
nas respostas comportamentais, como técnicas de solução de problemas. A 
Terapia Comportamental Dialét ica é const ituída por elementos da terapia 
cognit ivo-comportamental, da teoria biossocial de Marsha Linehan e da filosofia 
dialét ica. Estabelece uma est rutura hierárquica de metas de t ratamento, 
buscando-se, inicialmente, reduzir os comportamentos parassuicidas e suicidas. 
Em seguida, são t rabalhados os comportamentos que interferem na terapia e 
aqueles que interferem na qualidade de vida do paciente. Os componentes da 
terapia são basicamente:  terapia individual e de grupo, tarefas de t reinamento 
em habilidades, supervisão ent re os profissionais e contatos telefônicos ent re as 
sessões. 

 3$/$95$6�&+$9(�  borderline, dialét ica, terapia cognit iva 
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' t�u ������������� , v.w x�t y :  14: 00: 00   ) t�z :  15: 20: 00 
�� 6 {"|4|4}�{"| �  CBM Clínica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 + u���t��?t��	u���{"| 6 y�x�t�u.t | ��( |�~����7y�|�{
z $ �U����zLu�| 3 y�������u��4}�{"| �
 
Suzane Schm idlin Löhr (UnicenP) , Karina Müller (UnicenP) , Carolina Germ ano Sicuro 
(UnicenP) , Luciane Vieira Da Silva (UnicenP)  
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O século passado foi conhecido como o período da tecnologia e deu grande 
impulso às descobertas e avanços tecnológicos. O século XXI  começou com uma 
m issão diferente, mas cuja semente foi plantada no período anterior:  valorizar a 
humanização. É neste movimento que se insere o grande interesse no estudo das 
habilidades sociais. Uma pessoa socialmente habilidosa é capaz de em it ir  
respostas empát icas em relação aos demais, consegue ser assert iva em suas 
colocações, tem nível sat isfatório quando necessita solucionar problemas 
interpessoais, além de fazer boa leitura do contexto. Ao apresentar as habilidades 
elencadas, tais pessoas tem também maior probabilidade de engajar-se em 
relacionamentos sat isfatórios e produt ivos, aumentando as chances de êxito na 
vida conjugal, no t rabalho, nas am izades, enfim , em todos os âmbitos de sua vida 
em que a relação com out ros for um componente. A literatura sugere ações 
prevent ivas, visando o desenvolvimento de habilidades sociais. Porém para a 
implementação de programas com tais objet ivos, faz-se necessário estudar e 
conhecer melhor este campo. Pretende-se nesta mesa discut ir  t rês estudos, os 
quais fornecem compreensão de alguns aspectos das habilidades sociais. Um 
deles enfoca as habilidades sociais e os profissionais que atuam em saúde 
pública, procurando analisar se há relação ent re maior nível de habilidades sociais 
e menor índice de est resse ou mesmo de indicat ivos da Síndrome de Burnout . Os 
out ros dois estudos estão de certa forma integrados. Um deles estuda as 
habilidades sociais de crianças cujas mães t rabalham fora e o out ro volta-se ao 
estudo das habilidades sociais das mães que não t rabalham fora. Dada a 
importância das habilidades sociais para a vida produt iva das pessoas, é um 
ponto de angust ia e conflito das mães que t rabalham fora deixar seus filhos para 
t rabalhar. Comparar as habilidades sociais de crianças cujas mães t rabalham fora, 
com as habilidades sociais de crianças que permanecem com as mães, as quais 
não t rabalharem fora, fornece alguns dados que podem ser de interesse para 
ações prevent ivas futuras. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Habilidades sociais 
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Sonia Dos Santos Castanheira (UFMG) , Karolina Am orim  ( IAAC -  Cam pinas)  
 5 {"|	��z�y ����

Este t rabalho pretende ident ificar que cont ingências parecem determ inar e 
manter o comportamento de queixas "relevantes" (espontâneas)  e "habituais"  
(sistemát icas)  além de sua definição, natureza e seu papel na manutenção de 
reforçadores para o indivíduo. Na perspect iva behaviorista radical, a queixa é 
ident ificada como um episódio verbal -  um tato (distorcido ou não)  ou até mesmo 
um mando disfarçado -  que envolve um indivíduo (cliente/ falante)  que se queixa 
e uma determ inada audiência ( terapeuta/ ouvinte)  que lhe provê conseqüências 
específicas. Para o analista comportamental, o significado da queixa está ent re 
seus próprios determ inantes antecedentes e conseqüentes e não é propriedade da 
resposta. O fundamental no queixar-se não é o que se diz mas porque se diz, ou 
seja, o ponto crít ico é a função daquele comportamento no ambiente e não sua 
est rutura. Mesmo assim , no lugar de apenas atentar, pr ior itar iamente, para a 
queixa específica e propor qualquer ação terapêut ica, o clínico deveria também 
observar o repertório geral de comportamentos do cliente (excesso, déficits e 
reservas comportamentais)  procurando rearranjar as cont ingências determ inantes 
destas queixas de tal forma que consiga desat ivá- las e facilitar- lhe lidar de forma 
mais produt iva com a aversividade de seu ambiente. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Comportamento de queixar-se;  análise de cont ingências;  terapia 
comportamental 
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Vera Regina Lignelli Otero (FFCLRP-USP) , Bianca Bazan Fonseca ( IAAC -  Cam pinas)  
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Aline Roberta Aceituno Da Costa (Universidade de Rio Verde) , Lígia Valladares Oda Kurokawa 
( IAAC -  Cam pinas)  
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Carlos Eduardo Costa (UEL) , André Luis Jonas (Universidade São Judas /  USP) , Marco Aurélio 
Valgas (UNILESTE /  PUCSP) , Roberto Banaco (PUC-SP)  
 5 {"|	��z�y ����

Os resultados de pesquisa básica com humanos costumam sofrer 
interferências explicadas pela literatura como aspectos não cont rolados da 
história de vida dos part icipantes. Alguns resultados discrepantes observados 
nessas pesquisas são discut idos com base na suposição de que tal história (ext ra-
experimental)  explique essas diferenças. Ent retanto, alguns aspectos da 
programação da própria coleta de dados podem estar interferindo na produção de 
resultados diferentes ent re si. Nesta mesa redonda serão demonst radas 
evidências de que alguns resultados podem ser decorrentes do quão completas 
são as inst ruções oferecidas para os part icipantes (Jonas e Matos) . Um segundo 
estudo most rará evidências de que os resultados também sofrem a influência do 
quão precisas são as inst ruções na descrição das cont ingências e as mudanças de 
comportamento decorrentes de mudanças nas cont ingências sobre o desempenho 
de seguir inst ruções (Valgas e Banaco) . Um terceiro aspecto que será discut ido é 
o t ipo de reforçadores ut ilizados com humanos que, sob as mesmas condições de 
programação de cont ingências, podem produzir resultados bastante diversos 
ent re si (Costa e Banaco) . Tais estudos sugerem que antes que seja necessário o 
apelo explicat ivo de variáveis não cont roladas, os efeitos de muitas das variáveis 
ut ilizadas na própria coleta de dados com humanos devem ser descritos e 
consolidados. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Pesquisa básica com humanos;  inst ruções;  t ipo de reforçador 
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Marc Branch (University of Florida) , Deisy Das Gracas De Souza (Universidade de Sao Carlos) , 
Sandy Hobbs (University of Paisley) , Ram ona Houm anfar (University of Nevada, Reno) , Maria 
Mallot t  (Associat ion for Behavior)  
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Mark Mat taini ( Jane Addam s College of Social Work) , Mark Alavosius (Western Michigan 
University) , Jam es Holland (University of Pit tsburgh) , Jorge Oliveira Cast ro (Universidad de 
Brasilia) , João Claudio Todorov 
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Juliana Oliveira (PUCCAMP)  
 5 {"|	��z�y ����

Segundo Lipp (2001) , st ress é uma reação que ocorre em nosso organismo, 
quando nos deparamos com algo, bom ou mau, que nos obrigue a fazer um 
esforço maior do que o usual, para nos adaptarmos. Este esforço adicional, se 
cont inuado ou repet ido com freqüência elevada, leva a um enfraquecimento do 
sistema imunológico, deixando o organismo mais vulnerável a infecções, doenças 
e manifestações afet ivas deletérias, como depressão e ansiedade.A resposta de 
st ress é variável, conforme predisposições genét icas, característ icas culturais e a 
história de cont ingências de reforçamento do indivíduo. Contudo, as 
manifestações iniciais de st ress são semelhantes na maioria dos indivíduos, 
caracterizadas por um conjunto de comportamentos respondentes como:  coração 
acelerado, tensão muscular, irr itabilidade, etc.As crianças enfrentam situações de 
st ress desde seus primeiros anos de vida. Hospitalizações, mudança de 
residência, de escola, de empregada, ent re out ros, são exemplos t ípicos de 
cont ingências est ressoras freqüentemente presentes em suas vidas Note-se que o 
caráter reforçador ou punit ivo das cont ingências de reforçamento predisponentes 
ao desencadeamento de respostas de st ress não é a variável crít ica. Contudo, a 
intensidade e freqüência dos est ímulos é o principal fator a ser considerado na 
avaliação comportamental de indivíduos est ressados, sejam crianças ou adultos.O 
modelo parental de enfrentamento de cont ingências aversivas é ext remamente 
significat ivo na aprendizagem de comportamentos prevent ivos pela cr iança. A 
exposição a est ímulos aversivos amenos é inerente à vida da criança, e o 
desenvolvimento de repertório adequado é necessário ao manejo destas 
cont ingências. Da interação ent re predisposições genét icas, fatores culturais e a 
história de cont ingências pode surgir uma tendência crônica para se est ressar. 
Esta tendência reflete uma hipersensibilidade no sistema límbico, aliada a déficits 
ou excessos comportamentais.Eventos como:  mudanças significat ivas ou 
constantes;  responsabilidades e at ividades em excesso;  brigas ou separação dos 
pais;  morte na família, rejeição por parte dos colegas, modelos e regras 
incoerentes por parte dos pais;  doença e hospitalização;  nascimento de irmão;  
injust iça, por parte dos pais, em favor de irmão(s medo de pai alcoólat ra;  t roca 
de professora ou de escola;  mudança de babá;  doença mental dos pais;  colônias 
de férias (Lipp, 2000, págs. 20,21)  são t ipicamente associados ao surgimento de 
quadros de St ress I nfant il. Comportamentos encobertos associados a desejo de 
agradar o out ro, medo do fracasso, preocupação com mudanças corporais, medo 
de punição divina, medo da morte de um dos pais, estados sent idos como 
ansiedade, depressão, t im idez e out ros, são também comumente presentes em 
relatos de crianças com sintomas de st ress excessivo.O conhecimento dos 
sintomas de st ress mais freqüentes é de suma relevância para que o analista do 
comportamento possa realizar diagnóst ico precoce e atuar efet ivamente com o 
intuito de modelar comportamentos que perm itam o desenvolvimento de 
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repertório comportamental adequado às cont ingências de reforçamento em 
operação, bem como auxiliar a cr iança, na medida do possível, a produzir, para si 
e para os que a cercam, cont ingências reforçadoras posit ivas amenas. 

 3$/$95$6�&+$9(�  STRESS;  ANÁLI SE DO COMPORTAMENTO;  SAÚDE 
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' t�u ������������� , v.w x�t y :  15: 40: 00   ) t�z :  17: 00: 00 
�� 6 {"|4|4}�{"| �  CBM Clínica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 ( |�~����7y^��{lx
u�|4y �� ����{?��{
v��
��y©��{ª��{"x
u.w��	u«x4y�z¬u��7y��"{"|4x	{
v7~�{ª{
z�����y�x	{"|4|4y©��{ª��{
zgt |4|
��y
{"|	�
y�v7~R��v�{?u'��{�{
v�����{"|	{�v�y�~�����v�u'����t�zL����t�u �
 
Rodrigo Fernando Pereira (Universidade de São Paulo) , Edwiges Silvares (Universidade de São 
Paulo)  
 5 {"|	��z�y ����

O t ratamento comportamental para adolescente com enurese noturna 
primária realizado pelo Projeto Enurese, do Departamento de Psicologia Clínica do 
I nst ituto de Psicologia da Universidade de São Paulo consiste em sessões 
terapêut icas semanais individuais ou em grupo para os adolescentes, orientação 
de pais e uso do alarme nacional de urina como auxiliar. Geralmente, os casos 
atendidos encont ram-se dent ro do critér io diagnóst ico para enurese definidos pelo 
DSM- I V da American Psychiat r ic Associat ion:  episódios de molhadas em duas 
noites por semana por pelo menos t rês meses, sem se dever a uma condição 
médica geral. Contudo, desde o momento em que o paciente é t r iado na clínica 
até o início do atendimento, podem exist ir  variações no seu quadro. Este estudo 
de caso refere-se a uma paciente de 17 anos que, no momento da t r iagem, 
apresentava-se dent ro do critér io para enurese, mas quando o t ratamento foi 
iniciado, t inha molhadas esporádicas deixando-a fora dos critér ios diagnóst icos e 
não caracterizando a estabilidade do problema. Com isso, optou-se por iniciar o 
t ratamento já com o procedimento de prevenção de recaída como proposto por 
Houts (2003) , que geralmente é ut ilizado no final do t ratamento. O autor afirma 
que com a realização desse procedimento, a taxa de recaída reduz-se de 40%  
para 10%  dos casos. A adolescente iniciou uso do alarme já com a inst rução de 
tomar água antes de deitar e aumentar o volume gradualmente, processo 
conhecido como superaprendizagem. Houve apenas uma molhada durante o 
processo e em poucas semanas ela at ingiu o cr itér io de alta:  14 dias consecut ivos 
sem molhadas tomando o máximo de água pré-estabelecido, cerca de meio- lit ro. 
O seguimento realizado aponta que após um mês do térm ino do t ratamento, a 
paciente cont inua seca. 

 3$/$95$6�&+$9(�  enurese nuturna primária;  terapia comportamental;  prevenão de 
recaída 
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Gina Nolêto Bueno (Universidade Católica de Goiás e Faculdade Cam bury)  
 5 {"|	��z�y ����

As cont ingências das quais o comportamento é função, considerando 
antecedentes e conseqüentes, têm sido objeto de estudo da psicologia. Sabe-se 
que as experiências produzidas pelo contexto ambiental do indivíduo, 
especialmente em seus primeiros anos de vida, são favorecedoras da const rução 
de seu repertório básico de comportamento adaptat ivo ou desadaptat ivo. O 
presente estudo de caso verificou a eficácia de uma intervenção clínica-
comportamental em uma criança de 4 anos e 6 meses, diagnost icada como 
aut ista. Os resultados demonst ram que variáveis estabelecedoras e cont roladoras 
de tais comportamentos-problema, ora em discussão, foram determ inantes na 
const rução dos déficits e inadequações dos comportamentos apresentados pela 
cr iança. Este estudo sugere que profissionais da saúde em contato com 
diagnóst icos como este sejam conhecedores da relação ent re eventos, 
comportamentais e ambientais, presentes na história de condicionamento dos 
repertórios da criança. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Aut ismo;  Terapia Comportamental;  Estudo de Caso 
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Crist iana Fernanda De Alm eida Duque (PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 
GERAIS)  
 5 {"|	��z�y ����

O DI AGNÓSTI CO PRECOCE DO AUTI SMO É UM TEMA RECENTE QUE VEM 
SENDO DI SCUTI DO PRI NCI PALMENTE NO ÂMBI TO DA SAÚDE MENTAL. ESTA 
PESQUI SA ABORDOU OS FATORES HI STÓRI COS, AS DEFI NI ÇÕES E AS 
CARACTERÍ STI CAS DO DI STÚRBI O AUTÍ STI CO E COMO FOCO PRI NCI PAL, O 
ESTUDO SOBRE A POSSI BI LI DADE DO DI AGNÓSTI CO PRECOCE DESSE 
DI STÚRBI O, EMBASADO EM DUAS TEORI AS:  A PSI CANALÍ TI CA E A 
COMPORTAMENTAL. SENDO QUE A PRI MEI RA ABORDA A I MPORTÂNCI A DA 
RELAÇÃO DO BEBÊ COM A MÃE, "  SEU NÃO OLHAR" E O SENTI MENTO DA MÃE 
PERANTE A ESSACONDUTA. JÁ A TEORI A COMPORTAMENTAL VI SA A 
MI NI MI ZAÇÃO OU ELI MI NAÇÃO DOS COMPORTAMENTOS I NDESEJÁVEI S E 
AUMENTO DE REPERTÓRI OS COMPORTAMENTAI S SAUDÁVEI S. PERCEBE-SE O 
DESLOCAMENTO DA I MPORTÂNCI A DO DI AGNÓSTI CO PARA A ATUAL 
VALORI ZAÇÃO DA I NTERVENÇÃO PRECOCE. 

 3$/$95$6�&+$9(�  DI AGNÓSTI CO PRECOCE NO AUTI SMO 
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Edvaldo Soares (Departam ento de Psicologia da Educação -  Unesp) , José Lino Oliveira Bueno 
(Departam ento de Psicologia e Educação -  USP)  
 5 ´"µ	·�³�² ����

Este estudo de caráter histórico-epistemológico tem por objet ivo discut ir  a 
atualidade das crít icas e propostas, relat ivas ao problema do método analít ico, 
apresentadas por Kurt  Goldstein na obra Der Aüfau des Organismus (1935) . 
Nesta obra o autor discute a incapacidade da neurofisiologia clássica, bem como 
da medicina em explicar fenômenos neurológicos a part ir  da aplicação do método 
analít ico. A part ir  uma visão holíst ica, o autor discute as lim itações da biologia 
'atomíst ica';  da 'falácia do isolamento' e da concepção localizacionista de funções 
mentais para compreender os distúrbios e o ajustamento ao meio ambiente, de 
pacientes com lesões cerebrais. A part ir  deste quadro duas questões se 
apresentam:  1)  a neurociência atual supera as posições de Goldstein?;  2)  A 
neurociência atual deu conta dos fenômenos mentais, tal como propunha o autor? 
A análise dos desenvolvimentos recentes da neurociência indica que esta 
apresenta alguns avanços importantes em relação às crít icas apresentadas por 
Goldstein, especialmente no tocante ao localizacionismo. Porém, apesar dos 
avanços, parece que a neurociência ainda apresenta lim ites em relação ao estudo 
de algumas funções mentais, tais como a da consciência, bem como em relação à 
interpretação e t ratamento de patologias mentais, especialmente aquelas 
decorrentes de lesão do sistema nervoso cent ral. Neste sent ido acreditamos que 
permanece atual a cr it ica de Goldstein, bem como sua proposta de uma 
abordagem holíst ica do organismo, segundo a qual a patologia não pode ser 
considerada simplesmente como um t ranstorno localizado em partes circunscritas 
do organismo. 
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João Vicente De Souza Marçal, Paula Carvalho Natalino, Célia Maria Ribeiro Púglia ( IAAC -  
Cam pinas)  
 5 ´"µ	·�³�² ����

Na biologia evolucionária os conceitos darwinianos de variação e seleção são 
necessários para explicar a adaptação de um organismo, ou espécie, ao ambiente 
em que vive. A variabilidade é encont rada na formação genét ica dos indivíduos de 
uma espécie, conferindo a cada um propriedades anatôm icas, fisiológicas e 
comportamentais diferenciadas. Possuem mais chances de sobreviver aqueles 
com característ icas mais apropriadas às condições ambientais em que vivem. Os 
conceitos de variação e seleção também são aplicados na análise do 
comportamento e estudados dent ro de parâmetros ontogenét icos. Por exemplo, a 
modelagem, criat ividade e solução de problemas são fenômenos 
comportamentais que indicam a necessidade de um subst rato variável para que 
aspectos do comportamento sejam selecionados. A literatura tem indicado que a 
variabilidade comportamental pode ser um sub-produto de certos aspectos do 
ambiente tais com esquemas de reforço e ext inção, tendo em vista que na 
ausência ou pouca freqüência de reforços, a variação do comportamento aumenta 
as chances de que estes possam ser obt idos.Análises experimentais com animais 
e humanos most ram que a variabilidade pode ser também analisada como uma 
variável dependente, um produto da interação organismo-ambiente. Ou seja, 
pode ser produzida e mant ida diretamente por cont ingências de reforço, 
caracterizando-a também como uma dimensão operante do comportamento. A 
análise operante a variabilidade expandiu o rumo de pesquisas básicas e 
aplicadas. Se a variação é necessária para a adaptação, quando e quais as 
melhores formas de produzi- las? Em situações aplicadas e no contexto clínico, o 
profissional constantemente se depara com desafios decorrentes da necessidade 
de interferir  na variabilidade comportamental dos seus clientes. Compreender o 
fenômeno da variabilidade em si e ident ificar est ratégias efet ivas na sua 
promoção e manutenção, torna-se uma necessidade para o analista do 
comportamento. Este t rabalho apresenta uma breve revisão de estudos 
experimentais sobre a variação do comportamento, envolvendo tanto pesquisas 
básicas com aplicadas, e estende o raciocínio a situações de aplicação, em 
especial dent ro do contexto clínico. 
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Pat r icia Crist ina Novaki (UNIPAR -  Universidade Paranaense) , Karen Em ilia Dom ingos (UNIPAR 
-  Universidade Paranaense) , Roze Mari Giust i (UNIPAR -  Universidade Paranaense) , Cecilia 
Gom es Savi, Josiella Dariane Cam argo, Flavia Fernanda Ferreira 
 5 ´"µ	·�³�² ����

A análise comportamental tem como pressupostos básicos a filosofia 
Behaviorista Radical e a ciência analít ica do comportamento. Neste referencial, 
ut iliza-se como inst rumento de intervenção a Análise Funcional, inst rumento 
básico de t rabalho, que perm ite determ inar os mecanismos psicológicos 
funcionalmente envolvidos com o desenvolvimento e manutenção da problemát ica 
apresentada. A formulação adequada da interação ent re um organismo e seu 
ambiente deve especificar a ocasião em que a resposta ocorre, a própria resposta 
e as conseqüências reforçadoras. Os resultados tornam-se mais eficazes e 
eficientes quando o cliente aprende a analisar as cont ingências, envolvidas na 
queixa, de seu ambiente. O caso descrito refere-se a uma cliente idosa, 
Margarete, 65 anos de idade, mora com o marido, que apresenta como queixa 
principal a t r isteza e a desesperança geradas pela perda do filho único e adot ivo 
em acidente de t rânsito. As análises iniciais indicam que a morte tem um papel 
desorganizador na vida, agravado pela morte inesperada, que é caracterizada 
pela ruptura brusca, sem perm it ir  nenhum preparo, acarretando t r isteza profunda 
e desespero. A morte de um ent re querido configura-se como vivência de morte 
em vida. Privada de expressar seus sent imentos surgem respostas de t r isteza, 
descont role no choro e medo do futuro. Neste sent ido, as intervenções foram 
efetuadas, baseando-se nas hipóteses decorrentes da análise funcional, na 
ut ilização dos esquemas de reforçamento posit ivo às manifestações de 
expressões verbais de eventos encobertos, valorização de sua atuação como mãe, 
a discrim inação de cont ingências e a aproximação sucessiva, falando da vida do 
filho, possibilitando a redução da ansiedade. Ut ilizou-se, ainda, a ret irada de foco 
da atenção da causa da morte em prol das realizações do filho. A part icipação do 
cônjuge possibilitou fortalecimento do relacionamento conjugal, aumentando o 
sent imento de segurança e redução da ansiedade. Fator fundamental para o 
processo terapêut ico da cliente foi o seu compromet imento e part icipação no 
processo seguindo as orientações propostas e a part icipação efet iva do cônjuge. 
Os resultados evidentes, como a melhora de sua auto-est ima, fortalecimento do 
seu relacionamento conjugal, assert ividade, falar do filho (com saudade)  sem 
chorar, voltar a prat icar at ividades de lazer, imagem pessoal e verbalizações, 
perm it iram que a cliente ent rasse em processo de alta, o que foi confirmado em 
sessões follow up. A terapia cumpriu seu papel possibilitando o entendimento e 
explicação comportamental de seus problemas emocionais, t rabalhando sua auto-
est ima, sua competência social e afet iva, assert ividade e capacidade de enfrentar 
situações novas. 
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Fernanda Brandão (UNINORTE) , Sônia Beat riz Meyer (Universidade de São Paulo) , Luciana De 
Cam pos Macedo ( IAAC -  Cam pinas)  
 5 ´"µ	·�³�² ����

Nas últ imas décadas, a ênfase nas emoções tem sido considerada 
fundamental para o processo de análise e mudança psicoterápica em diversas 
abordagens, inclusive pela abordagem Comportamental. Este estudo procurou 
verificar:  a)  como terapeutas comportamentais experientes evocam emoções dos 
clientes nas sessões;  e b)  como se comportam frente à expressividade emocional 
do cliente. Part iciparam t rês terapeutas comportamentais experientes, que 
gravaram em áudio t rês sessões cada. A part ir  das t ranscrições das fitas, foram 
selecionados t rechos em que ocorr iam episódios de emoção do cliente, e 
categorizadas as falas dos terapeutas que se davam imediatamente antes e após 
a expressão emocional do cliente, bem como o restante das falas do terapeuta 
que pertenciam àquele t recho selecionado. As falas dos clientes que estavam 
relacionadas com emoções também foram categorizadas. Os resultados 
most raram que esses terapeutas comportamentais na maior parte das vezes 
(95% )  evocaram e abordaram as emoções que seus clientes relataram como 
assunto na terapia, e que em grande parte o fizeram de forma indireta (68% ) , ou 
seja, abordaram o tema emocional, mas não nomearam ou descreveram a 
emoção/ sent imento. Foi ident ificada bastante semelhança ent re os 
comportamentos dos terapeutas frente às emoções dos clientes. 
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Cláudia Maria Tam aso (UNIUFAE, TRIBUNAL JUSTIÇA -SP)  
 5 ´"µ	·�³�² ����

O t rabalho tem como objet ivo reflet ir  a respeito das cont ingências e 
metacont ingências relacionadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) , 
ou seja, o contexto em que foi cr iado, mais especificamente, enfocaremos os 
art igos referentes ao adolescente autor de ato infracional.Para tal, ut ilizamos o 
conceito de metacont ingências conforme mencionado por Glenn e posteriormente 
aceito por Todorov e Andery & Sério. O t rabalho é relevante tendo em vista que 
Skinner preocupava-se já em 1953 com a questão de que a ciência do 
comportamento humano t ivesse suas repercussões, sua função social, que 
compreendesse a interrelação do organismo com seu ambiente social. Para 
cont r ibuir com a reflexão abordaremos o tema em t rês tópicos:  a)  História do 
Direito da Criança e do adolescente no Brasil :  de menor a sujeito de direitos? b)  
O ECA e a aplicação de medidas sócio-educat ivas e c)  É possível um novo 
cam inho? Os dados encont rados t raduziram uma realidade que não promove a 
operacionalização das medidas sócio-educat ivas e, conseqüentemente, não 
garantem os direitos do adolescente à saúde, à inserção na comunidade e ao 
pleno exercício de sua cidadania, ficando excluído, reincidindo nas ações em 
conflito com a lei. Existem experiências posit ivas no t rabalho com estes 
adolescentes que precisam ser divulgadas a fim  de reforçar o comportamento de 
parcela da comunidade que confia nesta possibilidade e, conseqüentemente, o 
ECA, sob este aspecto, deixe de ser uma let ra morta. Verificamos que esses 
projetos têm em comum a)  a art iculação ent re os diversos segmentos da 
comunidade e também ent re as diversas áreas , tais como do direito, serviço 
social e psicologia, dent re out ras;  b)  o princípio da incompletude inst itucional em 
cont raposição ao das inst ituições totais;  c)  predomínio da educação sobre punição 
e d)  o princípio da lógica do desafio superando a do fracasso e da acomodação. 
Por fim , nos most ram que o ECA, quando bem aplicado, possibilita a reinserção 
social do adolescente, sendo inst rumento eficaz na const rução de sua cidadania. 
Desse modo, a análise do comportamento e do conceito de metacont ingências 
poderão cont r ibuir por meio de uma visão interdisciplinar, que busque a 
intersecção com out ras áreas do conhecimento. 
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Lucir ley Araújo (UFMG) , Sonia Dos Santos Castanheira (UFMG) , Maria Aparecida Oliveira De 
Souza (UFMG) , Juliana M. Tavares Soares (UFMG) , Rodrigo Lopes Miranda (UFMG)  
 5 ´"µ	·�³�² ����

Os autores dessa Mesa Redonda apresentam algumas considerações sobre 
as implicações teóricas e prát icas do uso tão freqüente dos diagnóst icos (DSM- I V, 
CI D, etc)  e de inst rumentos de avaliação psicológica ( testes, quest ionários, 
ent revista, inventários etc)  como ferramentas efet ivas de avaliação de 
dificuldades comportamentais. Os t rabalhos mencionam as prát icas de avaliação e 
de intervenção mais ut ilizadas no t ratamento de t ranstornos comportamentais 
com compromet imento mais profundo (aut ismo) , as crít icas mais freqüentes 
sobre estes procedimentos diagnóst icos na formulação comportamental, 
sugerindo est ratégias diferentes de intervenção e uma proposta da ut ilização do 
Comportamento de Brincar, também como um inst rumento de avaliação na 
Análise do Comportamento aplicada à clínica. 
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Paula Gom ide (Faculdade Evangélica do Paraná) , Bianca Bazan Fonseca ( IAAC -  Cam pinas)  
 5 ´"µ	·�³�² ����

Programa para atendimento de Adolescentes infratores de alto r iscoConceito 
e caracterisit icas e diagnost ico de adolescente de alto r isco. At ividades 
Programát icas. Critér ios para Deseinternação. Programa de Egresso. 
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Maira Cantarelli (UNIPAR -  Universidade Paranaense) , Evelyn Christ ina Barrelin ( ITCR -  
Cam pinas)  
 5 ´"µ	·�³�² ����

O conceito de ét ica é amplamente discut ido na filosofia, educação e 
psicologia. Apesar de algumas idéias e discussões sobre a ét ica adotarem 
algumas característ icas de certa forma universais, há alguns aspectos que são 
peculiares e específicos de uma concepção crít ica e reflexiva baseada em 
princípios do comportamento, mais especificamente a Análise do Comportamento 
e Behaviorismo Radical. O objet ivo deste t rabalho se rest r inge a apresentar 
alguns pontos de reflexão sobre a ét ica profissional e a ét ica do indivíduo, 
especialmente relacionados à prát ica clínica. Preocupações com ét ica se fazem 
necessárias, considerando que esta área de atuação profissional lida diretamente 
com análise de cont ingências da história de vida do indivíduo, bem como com as 
cont ingências sócio-culturais em ação, de forma que é um profissional que atua 
para um indivíduo, e naturalmente para uma sociedade. De acordo com os 
conceitos de comportamento operante e conseqüência, um analista do 
comportamento deve pensar e ver ét ica de maneira dinâm ica, fluida e 
diretamente relacionada às cont ingências cont roladoras. I sto implica um 
desligamento de regras prontas e hábitos pré-estabelecidos sobre como devem 
ser os comportamentos em certas situações. A ét ica confronta a est rutura e de 
certa forma a estabilidade imposta pelas regras, na medida em que abre um 
campo de criação para o indivíduo, onde este se depara com uma incessante 
t ransformação e quest ionamento. Como menciona Medeiros (2002)  "o sujeito 
ét ico/ agente indaga, problemat iza, avalia, debate antes de part ir  para a própria 
ação". Neste sent ido ser ét ico relaciona-se diretamente a uma importante 
característ ica do comportamento operante descrita por Skinner ao longo de sua 
obra:  "o operante é o exercício do poder" . Neste contexto, as regras podem ser 
definidas como descrição de cont ingências de reforçamento e no caso, o que 
mantém uma pessoa sob cont role da regra é a conseqüência social de segui- la, 
liberada pela pessoa que enuncia a regra, ou a conseqüência prevista na 
cont ingência descrita pela regra, como aponta Guilhardi (2005) . Segundo o 
mesmo autor, a regra pode descrever adequadamente a relação cont ingencial e o 
problema ét ico pode estar na conseqüência que se comportar sob cont role da 
regra produz. Se esta for natural, não há problema ét ico, no entanto se a regra 
produzir uma conseqüência arbit rária pode haver um problema ét ico, no caso do 
cont role ser coercit ivo e não for em benefício da pessoa que segue a regra. É 
preciso fazer uma avaliação para se aproximar de uma medida para avaliar 
comportamento como ét ico. Na prát ica clínica, ser ét ico também implica auxiliar o 
indivíduo a conhecer melhor os determ inantes de seu comportamento e 
sent imentos, de forma que possa, no sent ido amplo de poder, alterar estas 
relações e libertar-se de prováveis cont roles aversivos, tornando-se um ser 
consciente e autodeterm inado. Ser e agir et icamente é exercitar o poder de 
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produzir, t ransformar princípios, regras de acordo com as cont ingências, 
t ranspondo a consulta e a prát ica arbit rária do código de ét ica. A comunidade, por 
meio do estabelecimento de cont ingências sociais, ao conhecer as conseqüências 
naturais de um comportamento deve objet ivar proteger os indivíduos das 
conseqüências naturais adversas, ou ajudá- los a ent rar em contato com as 
cont ingências reforçadoras posit ivas naturais, o que implica colaboração e 
promoção do out ro. 
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Geison I sidro Marinho ( Inst ituto São Paulo de Análise do Com portam ento) , Antonio I sidro 
( I nst ituto São Paulo de Análise do Com portam ento) , Liana Mousinho ( Inst ituto São Paulo de 
Análise do Com portam ento)  
 5 ´"µ	·�³�² ����

Nas últ imas t rês décadas, a busca de homens e mulheres por suas 
realizações pessoais tem sido marcada pelo interesse cada vez maior no sexo. No 
entanto, apesar de o organismo ser dotado de um potencial para as respostas 
sexuais, nem sempre a história part icular de cada indivíduo é favorável para o 
desenvolvimento de respostas que levariam à sat isfação e aos prazeres do sexo. 
Nesse sent ido, observa-se um índice cada vez maior de queixas clínicas 
envolvendo aspectos relat ivos à relação sexual. Na Análise do Comportamento, a 
terapia sexual pode ser entendida como um subsistema da terapia de casal a qual 
visa t ratar aspectos da interação que resultem em prejuízos à sat isfação do par 
ou do indivíduo na relação ( I sidro, 2004) . Esses prejuízos ou disfunções são 
gerados por diversas cont ingências encont radas nas relações ambientais do 
indivíduo as quais interrompem o fluxo da resposta sexual. O objet ivo da Terapia 
Sexual Analít ico-Comportamental é promover a aquisição de novos repertórios 
comportamentais que resultem em sat isfação sexual do par e/ ou do cliente, 
interrompendo os comportamentos públicos e privados relacionados à disfunção. 
O presente t rabalho tem por objet ivo apresentar duas intervenções analít ico-
comportamentais em terapia sexual, sendo uma em um caso de disfunção erét il e 
a out ra em um caso de vaginismo. Segundo I sidro-Marinho (2004) , a disfunção 
erét il se caracteriza pela flacidez parcial ou total do pênis comprometendo a 
penet ração e manutenção da relação sexual até o orgasmo, acompanhada de um 
repertório de esquiva parcial ou total de relações sexuais. O vaginismo, por out ro 
lado, pode ser entendido como uma condição em que a mulher apresenta 
respondentes condicionados caracterizados pela cont ratura involuntária da 
musculatura perineal e dos músculos da região pélvica, acompanhada de um 
repertório de esquiva ao contato sexual com penet ração parcial ou total e à 
aproximação do parceiro ( I sidro & Mousinho, 2004) . Em ambos os casos, o 
t ratamento foi iniciado com a análise funcional do comportamento, enquanto um 
pré- requisito fundamental e se seguiu com intervenções relat ivas aos 
comportamentos públicos e privados com obtenção de pelo menos noventa por 
cento de eficácia. Como principais técnicas incluídas no t ratamento tem-se:  
dessensibilização sistemát ica, relaxamento diferencial, encorajamento de 
aproximação sexual, foco sensorial e reformulação de regras que t iveram como 
objet ivo reduzir os níveis de ansiedade, inibir respostas involuntárias, reformular 
regras sobre sexo e orientar o casal para a prát ica de relações sexuais mais 
sat isfatórias. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Terapia Sexual Analít ico-Comportamental, Disfunção Erét il e 
Vaginismo 
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Deisy Das Graças De Souza (UFSCar) , Hom enagem  
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Fat im a Regina Pires De Assis (PUC/ SP) , Maria Ester Rodrigues (Unioeste -  Universidade 
Estadual do Oeste do Paran) , Silvia Sztam fater Groberm an (FACIG -  Faculdade de Ciências de 
Guarulhos e Ceac)  
 5 ´"µ	·�³�² ����

A qualidade da educação depende da formação do professor, mas no Brasil a 
AEC não se faz presente nesta formação por uma série de >  mot ivos. O professor 
precisa ser ensinado a ensinar, habilidade esta >  complexa e com a qual a AEC 
tem muito a cont r ibuir. O problema é que a AEC >  não está presente ou, quando 
está, é de maneira repleta de vieses >  valorat ivos, opiniões deturpadas, m itos, 
equívocos...Esta mesa visa discut ir  estes aspectos e responder as seguintes 
questões:  1. O que se fala da AEC na educação brasileira?>  >  2. O que a AEC 
tem a oferecer para a educação em relação à formação de >  professores?>  >  3 O 
que a abordagem efet ivamente tem feito, do ponto de vista da >  literatura 
brasileira? 
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Crist iana Scala, Maurício Tauil Mart ins ( ITCR -  Cam pinas)  
 5 ´"µ	·�³�² ����

A aplicação sempre gera indagações. Na busca de resultados, o psicólogo 
do>  esporte eventualmente recorre à questão:  como intervir de maneira efet iva 
>  para>  melhorar o desempenho de at letas? Salientando a função do analista 
do>  comportamento, há questões atuais e pert inentes a serem discut idas:  quais 
>  os>  princípios de comportamento que estão atuando no esporte? Quais as>  
cont ingências de reforçamento nas quais os esport istas estão envolvidos? >  
Quais>  as técnicas de intervenção adequadas? Em que momento aplicá- las para 
obter>  resultados rápidos? Ao analisar as situações esport ivas e os relatos de >  
at letas>  é possível ident ificar as cont ingências que atuam no ambiente esport ivo 
e>  intervir de maneira efet iva. Pode-se inclusive montar programas de >  
atendimento>  que atendam às necessidades de cada modalidade esport iva. Serão 
discut idas >  as>  maneiras e momentos adequados de intervenção a part ir  dos 
princípios>  comportamentais, pesquisas recentes e situações esport ivas 
recorrentes. 
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Diana Tosello Laloni (Pont ifícia Universidade Católica de Cam pinas) , Rosana Righet to Dias 
(Universidade de Araras) , Helena Bazanelli Prebianchi (Pont ifícia Universidade Católica de 
Cam pinas) , Queila Pierre Fernandes (Hospital e Maternidade Celso Pierro PUC Cam pinas)  
 5 ´"µ	·�³�² ����

Os atendimentos médicos de urgência e emergência para a população 
infant il ocorrem no Pronto Socorro I nfant il (PSI ) , e nas Unidades de Tratamento 
I ntensivo (UTI ) . Os casos de emergência são aqueles mais graves que necessitam 
de atendimento imediato ou no máximo num período de 24 horas, o caso de 
urgência são aqueles que podem ser atendidos num período de 24 a 48 horas. As 
Unidades de Tratamento I ntensivo para bebês recém nascidos são denominadas 
de UTI  Neonatal e para crianças de UTI  Pediát r ica, são unidades de internação 
para t ratamentos e cuidados intensivos 24 horas por dia. Atualmente o corpo 
técnico é composto por médicos, residentes, equipe de enfermagem e psicólogo 
clínico. A presença do psicólogo clínico é obrigada por norma federal para 
hospitais de grande porte. Desde a ent rada desse profissional nessas unidades 
médicas a atenção prestada à criança pode ser alterada pelas cont ingências 
analisadas pelo psicólogo. Observou-se que na maioria das vezes é feita t r iagem 
pela enfermeira chefe, sendo as cont ingências da enferm idade consideradas 
prior itar iamente. O psicólogo clínico com olhar de analista de comportamento 
ident ifica as cont ingências sobre o comportamento e a doença, desde a criança, 
seus fam iliares e equipe de atenção. O conceito de r isco psicológico deve ser 
avaliado, cr itér ios de urgência e emergência em psicologia necessitam de 
desenvolvimento. A busca da solução para um problema de saúde considerado 
exclusivamente médico, passou a ser t ratada como uma questão de ordem 
psicológica também. Para tal sugere-se a discussão da ação do psicólogo como 
analista de cont ingências nas unidades de Pronto Socorro I nfant il e de 
Tratamento I ntensivo. 
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Renata Ferrarez Fernandes Lopes (Universidade Federal de Uberlândia) , Aline Henriques Reis 
(Universidade Federal de Uberlândia) , Sim one Aparecida Dos Santos (Universidade Federal de 
Uberlândia) , Marlene Pereira Rodrigues (Universidade Federal de Uberlândia)  
 5 ´"µ	·�³�² ����

Observa-se na história da Terapia Comportamental Cognit iva (TCC)  uma 
evolução rápida de conhecimento teórico e técnico acerca dos t ranstornos 
psicológicos e t ratamentos no adulto e, apenas recentemente, um esforço em 
produzir bibliografia e programas para o t ratamento referentes aos t ranstornos na 
infância. A prát ica clínica most ra que planejar, adaptar e implementar um 
programa de terapia infant il na abordagem cognit ivo-comportamental é um 
desafio ao terapeuta. Do ponto de vista intervent ivo, a TCC busca produzir 
mudanças no pensamento e no sistema de crenças do cliente conduzindo à 
mudanças emocionais e comportamentais duradouras. O terapeuta cognit ivo 
t rabalha no sent ido de desenvolver habilidades de seu cliente para ident ificar e 
modificar as distorções cognit ivas, emoções negat ivas e comportamentos 
desadaptados, fomentando também, se necessário, mudanças em seu ambiente 
social. Com relação ao t ratamento infant il, variáveis como linguagem, capacidade 
empát ica, raciocínio e habilidades verbais relacionadas ao desenvolvimento 
evolut ivo devem ser consideradas. Dessa forma, o objet ivo deste t rabalho é 
apresentar algumas questões teórico-prát icas que subsidiam o t ratamento 
psicoterápico infant il na TCC. Para isto serão abordados alguns pontos 
fundamentais, a saber:  conceitualização de caso, adaptação de técnicas 
intervent ivas e orientação de pais. A conceitualização de caso deve ser feita de 
modo a orientar a escolha das técnicas, o r itmo, a implementação e a avaliação 
do progresso da terapia. Na conceitualização do caso a ent revista com os pais 
conduz à descrição comportamental, cognit iva, afet iva e fisiológica dos problemas 
da criança, levantando precipitantes, fatores predisponentes, variáveis 
moduladoras, fatores mantenedores, visão parental acerca da queixa da criança e 
das habilidades de enfrentamento desta, bem como mecanismos de evitação, 
manutenção ou compensação de esquemas desadaptados. A part ir  destas 
variáveis, o psicólogo tem material para uma conceitualização apropriada, 
adequação das técnicas e planejamento para orientação de pais. A 
conceitualização de caso se reflete diretamente na intervenção junto à criança. 
Essas informações conduzirão o foco do t ratamento, bem como a adaptação das 
técnicas comportamentais e cognit ivas que necessitam ser representadas 
concretamente perm it indo à criança a elaboração cognit iva das mesmas. A 
criança será envolvida no t ratamento at ravés de jogos e brincadeiras que 
focalizam os pensamentos, sent imentos e comportamentos que atuam na 
manutenção e modulação do seu problema. O t rabalho de orientação de pais 
fomenta a part icipação at iva dos pais no t ratamento da criança, uma vez que 
estes podem ser uma fonte desencadeadora e moduladora dos problemas 
infant is. A integração destes elementos pode conduzir a uma intervenção 
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sat isfatória na resolução dos problemas psicopatológicos que envolvem tanto a 
criança quanto seu meio fam iliar. 

 3$/$95$6�&+$9(�  psicoterapia cognit ivo-comportamental infant il;  or ientação de pais;  
técnicas. 
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Ruthileia Souza (UCB) , Marília Silva (UCB)  
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Esta pesquisa teve como princípio fundamental a discussão de aspectos 
relacionados ao jogo simbólico presentes no decorrer dos atendimentos clínico-
infant is com base na análise funcional do comportamento. O intuito desta 
pesquisa foi verificar se ent re os recursos ut ilizados pelo terapeuta na resolução 
do seu problema clínico encont ra-se o brinquedo simbólico e como se dá a 
ut ilização de tais recursos. A apresentação dos dados se deu a part ir  do estudo de 
dois casos que estavam em atendimento clínico no Cent ro de Formação em 
Psicologia Aplicada da Universidade Católica de Brasília. Para tanto, foram 
realizadas gravações em vídeo e áudio referentes a t rês atendimentos de duas 
crianças (uma do sexo fem inino e out ra do sexo masculino)  de faixa etária ent re 
cinco e sete anos, idade que Piaget  (1978)  considera ser o início dos jogos 
simbólicos. Também foi feita uma ent revista sem i-est ruturada com as estagiárias 
responsáveis pelos atendimentos das crianças e análise dos prontuários, no 
intuito de verificar qual a relação ent re a at ividade realizada e a queixa clínica 
apresentada. A part ir  das gravações e da ent revista foi realizada uma análise de 
conteúdo dos aspectos relacionados ao jogo simbólico, o que possibilitou formular 
algumas categorias que estavam relacionadas a dados importantes da história de 
vida da criança e às at ividades ut ilizadas que auxiliaram no seu t ratamento. Os 
resultados encont rados most raram que as at ividades simbólicas t raziam muito do 
que era vivenciado pela criança fora do consultório, assim  como seus desejos, 
logo, faz-se necessário que o terapeuta esteja atento ao que lhe é t ransm it ido 
at ravés da fantasia, do não dito, além do que é t razido pela família. Sua análise 
deve estar pautada em todos estes aspectos, pois at ravés desta ligação pode-se 
perceber a funcionalidade do comportamento da criança, comportamento este 
que foi t razido como queixa. 
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Adriana Dos Santos (Cent ro Universitário de Santo André -  UniA) , Anne Lucy Vieira (Cent ro 
Universitário de Santo André -  UniA) , Luana Da Silva (Cent ro Universitário de Santo André -  
UniA) , Eliana Ham asaki (USP/ UniA)  
 5 ´"µ	·�³�² ����

O estudo da cultura de consumo e até da sociedade de consumo vêm se 
tornando uma área conceitual de importância para as ciências sociais e humanas. 
Neste sent ido, costuma-se classificar a cultura e a sociedade de consumo de 
consumista com toda a conotação negat iva que este conceito carrega e, assim , tal 
cultura e sociedade const ituem-se em alvo de crít icas intensas e freqüentes. 
Contudo, antes de qualquer qualificação acerca do consumo, faz-se necessária 
uma análise mais descrit iva desse comportamento (de consumo ou de comprar) . 
O objet ivo do presente estudo é invest igar o comportamento de consumo (ou de 
comprar)  em estudantes universitár ios, verificando:  a)  como os estudantes se 
definem como consumidores/  compradores;  b)  sent imentos descritos na aquisição 
ou não de um determ inado produto;  e c)  se a quant idade de compras efetuadas 
pelos universitár ios é compat ível com a sua renda, tomando por base se esses 
part icipantes recorrem a créditos para efetuar uma compra, por exemplo. Para 
tanto, part iciparam 94 estudantes de ambos os sexos dos cursos de Psicologia e 
de Enfermagem de um Cent ro Universitár io. Foi elaborado um quest ionário, 
tomando por base o inst rumento ut ilizado por Veludo-de-Oliveira, I keda e Santos 
(2004) , no qual foram abordadas algumas questões referentes ao comportamento 
de consumo/  comprar, dent re os quais:  a)  como o estudante se define como 
consumidor/  comprador;  b)  o que é considerado "exagero" na aquisição de um 
produto;  e c)  sent imentos descritos por ocasião ou não da aquisição de um 
produto. Os resultados mais gerais do t rabalho apontam que:  1)  a maioria se 
define como um comprador cont rolado ou equilibrado;  2)  a maioria dos 
estudantes universitár ios espera juntar o valor integral para adquir ir  determ inado 
produto, caso não possuam tal valor no momento da compra, além de aparecer 
nesta pesquisa;  3)  a ocorrência de sent imentos que podem ser qualificados como 
negat ivos ent re os estudantes universitár ios, caso não comprem produtos que lhe 
tenham agradado;  4)  diferenças de comportamentos e sent imentos dependentes 
do sexo do estudante. Discute-se o perfil do universitár io caracterizado na 
presente invest igação, pois o mesmo se caracteriza -  em sua maioria -  por ser um 
estudante de uma inst ituição part icular de ensino superior, de curso noturno, 
t rabalhador que custeia os seus próprios estudos, dent re out ras despesas. Assim , 
observa-se um certo comportamento -  como os próprios estudantes definem -  
cont rolado ou equilibrado em relação às compras/ ao consumo.Palavras-chave:  
Consumo;  Compras;  Universitár ios. 
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Alexandre Montagnero (Universidade Federal de Uberlândia) , Cláudia Furtado Borges 
(Universidade Federal de Uberlândia) , Ederaldo Lopes (Universidade Federal de Uberlândia) , 
Reginaldo Do Carm o Aguiar (Universidade Federal de Uberlândia)  
 5 ´"µ	·�³�² ����

Em pesquisas experimentais com a tarefa do Efeito St roop Emocional é 
possível estudar o comportamento dos sujeitos frente a est ímulos discrim inat ivos 
ansiogênicos. Os sujeitos que se deparam com palavras ditas aversivas tendem a 
responder mais demoradamente que palavras neut ras. Sujeitos ansiosos que se 
deparam com situações de r isco físico ou social tendem a ter comportamentos de 
apreensão e que causa dificuldade de raciocínio ou maior tempo para responder a 
demanda ambiental. Por isso a tarefa St roop tem se revelado como uma 
importante ferramenta para a compreensão dos aspectos comportamentais da 
ansiedade. I sto porque a tarefa perm ite quant ificar o tempo de reação a 
est ímulos neut ros e aversivos. Com intuito de um aprimoramento do modelo 
St roop e a aplicabilidade em contextos brasileiros esta pesquisa têm como 
objet ivo verificar o efeito semânt ico das palavras:  substant ivos, adjet ivos e 
verbos sobre o tempo de nomeação de cores. Além de especificar se os est ímulos 
discrim inat ivos sociais são mais aversivos que os físicos. Part iciparam desta 
pesquisa 31 alunos dos cursos de biomédicas de graduação da Universidade 
Federal de Uberlândia. Foi ut ilizada uma versão informat izada da tarefa St roop 
Emocional onde semelhante à tarefa clássica, a pessoa deve ignorar a palavra e 
nomear a cor da t inta com a qual ela esta escrita (ex:  palavra bola em azul, 
palavra caixão em vermelho etc.)  No nosso estudo dividimos o St roop emocional 
por mais de 48 telas com doze palavras cada abrangendo palavras neut ras, 
ameaçadoras físicas e ameaçadoras sociais, subdivididas em adjet ivos, verbos e 
substant ivos. O programa armazenava o tempo de nomeação das cores em cada 
situação. Os principais resultados avaliados a part ir  da ANOVA indicam que o 
tempo de nomeação de cores das palavras de ameaça social foi significat ivamente 
mais lento p=  0,048. Uma análise pós-hoc demonst rou que esta prevalência é 
part icularmente evidente nos adjet ivos de ameaça social p=  0,040. Estes 
resultados indicam que palavras ameaçadoras sociais, em especial adjet ivos, são 
est ímulos discrim inat ivos mais aversivos e por isso fomentam respostas 
comportamentais mais ansiogênicas, maior tempo de respostas. Supõe-se assim  
a razão de tantos sujeitos terem medo de lidar com grupo de pessoas. O medo de 
ser alcunhado como ridículo, inút il, dent re out ros adjet ivos são muito aversivos e 
por isso comportamentos de fuga e esquiva são ut ilizados como est ratégia para 
evitar est ímulos negat ivos que desqualificam o sujeito. È desse modo que o efeito 
St roop Semânt ico pode colaborar em qualificar o grau de aversão dos est ímulos 
adjet ivos sociais do ambiente. 
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Helaine Araújo Roque (UNIVALE) , João Carlos Muniz Mart inelli (UNIVALE)  
 5 ´"µ	·�³�² ����

A não adesão a programas sociais dest inados ao atendimento de crianças e 
adolescentes em situação de violência domést ica, e respect ivas famílias, tem sido 
observado em estudos sobre atendimentos às vit imas na cidade de Governador 
Valadares. O presente estudo visa ident ificar variáveis relacionadas à não adesão 
ao projeto "Atenção ao adolescente em situação de violência sexual e programa 
de orientação fam iliar" . Método:  farão parte da pesquisa a coordenadora, seis 
estagiários e famílias assist idas pelo projeto, que aderiram ou não ao serviço, 
durante o ano de 2004 e 2005. Com as famílias que não aderiram ao projeto será 
feita uma ent revista para detectar dados sobre a adesão. Com aqueles que 
aderiram o serviço, será feita uma avaliação do projeto por meio de um 
quest ionário a ser respondido no final dos encont ros. Em uma amost ra de 6 
estagiários, ent re eles co- terapeutas, terapeutas e observadores, serão aplicados 
quest ionários periódicos, com o objet ivo de avaliar a sat isfação com o projeto, a 
precisão da supervisão, o ent rosamento do grupo e as relações estabelecidas no 
contato com o público. Durante um período de dois meses, as supervisões serão 
observadas e os relatórios serão analisados, a fim  de avaliar os recursos materiais 
ut ilizados, a fidelidade para com as orientações da coordenadora, a redefinição de 
est ratégias, a qualidade dos contatos com o publico, a adequação dos méto 
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Daniela Canovas (Universidade Federal de São Carlos) , Marília Cam m arosano (Universidade 
Federal de São Carlos) , Melissa Inoue (Universidade Federal de São Carlos)  
 5 ×"Ø	á�Ö�Õ ����

Levantamento de t raços obsessivo-compulsivos em uma população 
universitár iaO Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC)  é, em termos 
comportamentais amplos, um t ranstorno de esquiva fóbica no qual se ident ifica 
uma reação intensa de ansiedade, com manifestações autonômicas ao se 
defrontar ou permanecer na situação ambiental eliciadora de obsessões;  ações 
cujo objet ivo primário seja evitar, a qualquer custo, a ansiedade do contato com a 
obsessão;  o reconhecimento de que o medo e a esquiva são irracionais, ou pelo 
menos excessivos, e o compromet imento das at ividades sociais ou ocupacionais. 
Há alta incidência alcançando aproximadamente de 2 a 3%  das pessoas, sem 
predomínio de sexo, com o aparecimento no final da adolescência ou início da 
idade adulta (em média, 21 anos) . Em geral, escalas de avaliação válidas e 
confiáveis na avaliação do TOC não estavam disponíveis recentemente. Algumas 
escalas procuraram corr igir esses problemas, tendo demonst rado em diversos 
estudos cont rolados, ser um inst rumento confiável e válido para aplicação em 
ensaios clínicos com TOC. No presente t rabalho, ut ilizou-se uma escala em forma 
de quest ionário encont rado no site da universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
O quest ionário foi aplicado em 36 pessoas da população universitár ia de São 
Carlos, divididas em 12 estudantes da área de exatas, 12 de biológicas e 12 de 
humanas, sendo que dent ro de cada área, 6 eram homens e 6 eram mulheres. 
Um quest ionário impresso foi ent regue para cada pessoa explicando-se que se 
t ratava de um t rabalho acadêmico para que fosse respondido. Observou-se que 
os part icipantes da área de exatas apresentaram o maior índice, seguidos pelos 
das áreas de biológicas e de humanas, respect ivamente. Os dados representando 
a divisão total ent re homens e mulheres indicaram que, nesta pequena amost ra 
em que foi aplicado o quest ionário, houve um maior número de itens assinalados 
nos part icipantes do sexo fem inino. Dent ro de cada área, os resultados indicaram 
maior índice em mulheres das áreas de exatas e biológicas, e em homens da área 
de humanas. A aplicação do quest ionário foi realizada em uma amost ra pequena, 
apenas para ilust rar a ut ilização desse t ipo de inst rumento. O quest ionário 
ut ilizado, assim  como muitas escalas, consiste em um procedimento de 
rast reamento para ident ificar pessoas com probabilidade de apresentar TOC, já 
que um diagnóst ico necessita de uma avaliação detalhada e específica.Palavras-
chave:  Transtorno Obsessivo-Compulsivo;  TOC;  Escalas de Avaliação. 
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Anderson Rodrigues Costa (CESUMAR-  CENTRO DE ENSINO DE MARINGÁ) , Souzanne Langner 
Dupont  (UEL-  UNIVERSIDADE ESTADUAL D ELONDRINA)  
 5 ×"Ø	á�Ö�Õ ����

A Bulim ia Nervosa é um t ranstorno alimentar caracterizado por episódios 
repet idos de ingestão excessiva de alimentos, num curto espaço de tempo e 
seguidos por uma preocupação exagerada sobre o cont role de peso corporal. 
Freqüentemente acomete mulheres jovens, que adotam condutas inadequadas 
para sua saúde, t ipicamente se envergonham de seus problemas alimentares e 
procuram ocultar seus sintomas. Episódios podem ser planejados de antemão e, 
de forma geral, são caracterizados por consumo alimentar rápido. As compulsões 
periódicas geralmente ocorrem em segredo, prosseguem até que o paciente se 
sinta desconfortável e se relacionam a est ressores interpessoais, intensa fome 
após rest r ição por dietas, estados de humor disfóricos e sent imentos relacionados 
a peso, forma do corpo e alimentos. Durante a compulsão periódica, a disforia 
pode ser reduzida temporariamente, contudo, logo após, freqüentemente ocorrem 
autocrít icas e humor deprim ido.De acordo com a literatura, a bulim ia parece ser 
decorrente de um processo de aprendizagem, para o qual cont r ibuem vários 
fatores sociais, individuais e somát icos. A elim inação dos alimentos pode ter sido 
aprendida por modelação, ou at ravés de esclarecimento por terceiros. Geralmente 
os pacientes com bulim ia reagem às situações de resolução de problema 
mediante ingestão de quant idades anormais de alimentos, ao invés de aplicar 
est ratégicas para solucionar os conflitos. Pode-se dizer que na psicoterapia 
comportamental, o principal objet ivo é alterar a função da ingestão de alimentos:  
em vez de se alimentar para se "entorpecer" , o cliente deve passar a comer 
quando sente necessidade física de se alimentar. Para tanto, é necessário 
t rabalhar com discrim inação somát ica e automonitoramento. Out ros problemas 
concomitantes, como o baixo repertório para resolver problemas e para lidar com 
o est resse, o receio de fracassar e a baixa tolerância diante de frust rações 
também devem ser t rabalhados na psicoterapia. Várias técnicas podem ser 
ut ilizadas, como o método de "exposição e prevenção de resposta", o t reino de 
sensibilidade e capacidade para relaxamento ou um esquema operante de 
autocont role, técnicas de solução de problemas, etc. Não se deve impedir o 
doente de provocar o vôm ito, isso pode colocar em risco a colaboração no cliente 
no processo terapêut ico, uma vez que este comportamento possa ser o único em 
que o cliente apresenta um "cont role". É importante t rabalhar com o 
comportamento alimentar como um todo, ensinar ao paciente a dim inuir o 
est resse, a melhorar o autocont role e a cr iar hábitos alimentares adequados às 
necessidades fisiológicas;  posteriormente, o vôm ito provocado acaba se 
ext inguindo. 
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Ruth Do Prado Cabral (Universidade Católica de Goiás) , Ana Karina De Farias (Universidade 
Católica de Goiás)  
 5 ×"Ø	á�Ö�Õ ����

O presente estudo teve como objet ivo analisar empir icamente a ut ilização 
de eventos encobertos na prát ica clínica infant il, baseado em uma visão analít ico-
funcional. Eventos encobertos referem-se tanto a est ímulos como a respostas que 
ocorrem privadamente. Em psicoterapia comportamental infant il, a cr iança é 
analisada a part ir  de sua história de vida, de suas interações passadas e 
presentes sem, contudo, ut ilizar rotulações ou um sistema de classificações para 
seus comportamentos funcionais ou "disfuncionais" . O presente t rabalho foi 
realizado na área de atendimento clínico, por meio de sessões individuais com TG, 
um garoto de 9 anos. A queixa principal, t razida pelos pais, referia-se a 
comportamentos agressivos de TG, nos diferentes contextos em que vivia. 
Observou-se que tais comportamentos de TG relacionavam-se à sua dificuldade 
em manter relacionamentos interpessoais. Por meio de desenhos, histórias e 
jogos, a terapeuta pôde ter acesso à história de vida do cliente, assim  como a 
suas relações com o ambiente atual. Evocando e consequenciando 
diferencialmente o comportamento do cliente, a terapeuta pôde observar e 
modificar mais prontamente a relação ent re TG e seu ambiente. A própria 
interação terapêut ica promoveu mudanças no repertório comportamental de TG, 
o que corrobora dados da literatura segundo os quais uma relação terapêut ica 
bem estabelecida pode servir como espaço para a modelagem e modelação do 
comportamento da criança. Durante todo o processo, enfat izou-se a relação ent re 
situações ambientais antecedentes (e.g., perder um jogo) , comportamentos 
encobertos (e.g., sent imentos de "raiva")  e comportamentos públicos (e.g., gr itar 
com um colega) , chamando a atenção para as conseqüências de em it ir  os 
comportamentos públicos em questão. Ao aprender a relatar seus sent imentos, 
ainda que de uma forma lúdica, a cr iança forneceu dicas sobre seus 
comportamentos e as variáveis cont roladoras, o que pode perm it ir  previsão e 
cont role de comportamentos futuros. Ao final dos atendimentos, TG apresentava-
se mais afet ivo, aprendera a elogiar e demonst rava seus sent imentos de forma 
mais adequada. Além disso, conseguia descrever que suas relações interpessoais 
haviam melhorado, fato esse que remete à generalização dessas melhoras para 
seu ambiente natural. Palavras-chave:  Eventos Encobertos, Psicoterapia 
Comportamental I nfant il 
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Juliana Allegret t i (PUC Cam pinas) , Fernanda Afonso (PUC Cam pinas) , Sabrina Gallo (PUC 
Cam pinas) , Diana Tosello Laloni (PUC Cam pinas) , Marilda Lipp (PUC Cam pinas)  
 5 ×"Ø	á�Ö�Õ ����

A dificuldade na escolha profissional não é um problema exclusivo da 
adolescência. Problemas com decisões profissionais e mudanças na carreira são, 
relat ivamente, comuns ao longo da t rajetória de vida dos indivíduos. Talvez, 
essas dificuldades sejam mais salientes nessa fase, porque é nela que o jovem se 
depara, pela primeira vez, com a necessidade de escolher um curso de 
preparação profissional ou mesmo de iniciar-se no mercado de t rabalho. Toda 
decisão envolve certa dificuldade, porque implica escolhas. Decidir-se por uma 
profissão parece mais complicado, porque existem muitas alternat ivas 
ocupacionais a serem consideradas e, quando quem decide é um adolescente, 
essa escolha gera mais conflito em função não apenas das dificuldades próprias 
dessa fase, mas também pelas sérias implicações que a decisão apresentada pode 
acarretar no futuro, o que pode favorecer no desenvolvimento de st ress. Como 
muito pouca atenção tem sido dada na literatura sobre o st ress em vest ibulandos 
esta pesquisa objet ivou avaliar o nível de st ress nesta população. A amost ra foi 
composta por 54 adolescentes que se submeteram ao processo selet ivo para o 
vest ibular de inverno em uma cidade do interior do Paraná, sendo n:  22 
(40,70% )  do sexo masculino e n:  32 (59,25% )  do sexo fem inino ( I M=  17,5) . Os 
dados foram obt idos at ravés dos seguintes inst rumentos:  Termo de 
Consent imento Livre e Esclarecido para o adolescente, Formulário para Coleta de 
Dados de I dent ificação dos Part icipantes e a Escala de St ress em Adolescentes 
(E.S.A)  cr iada e validada por Tricoli (2002) , e tem por objet ivo avaliar o nível de 
st ress em adolescentes na faixa etária de 14 a 18 anos. Após esclarecimento 
sobre a pesquisa e aceitação dos estudantes em part icipar, o teste foi aplicado 
colet ivamente em uma sala de aula. Observou-se que do total dos estudantes, n:  
26 (48,14% )  apresentaram st ress. A maior incidência de st ress deu-se na fase de 
quase-exaustão com n:  14 (25,92% )  dos part icipantes, enquanto n:  8 (14,81% )  
dos part icipantes estavam na fase de exaustão, n:  3 (5,55% )  na fase de 
resistência e n:  1 (1,85% )  na fase de alerta do st ress. Os resultados quanto às 
fases do st ress, sugerem relação com o número crescente de jovens tentando 
ingresso na universidade, o que tem gerado um aumento no grau de dificuldade 
no concurso do vest ibular e um conseqüente aumento do st ress experimentado 
nesta fase. Os dados obt idos neste estudo nos possibilitaram caracterizar uma 
amost ragem de vest ibulandos com st ress e sugere que t rabalhos de prevenção e 
cont role do st ress excessivo sejam realizados nas escolas e cursos com alunos 
que estejam passando pelas fases aqui pesquisadas. 
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Cam ila De Aragão Sim ionat to (PUC-Cam pinas) , Mariana Brait  (PUC-Cam pinas) , Renata Maria 
Cunha Barbosa (PUC-Cam pinas) , Josiane Tonelot to (PUC-Cam pinas)  
 5 ×"Ø	á�Ö�Õ ����

No período de escolarização vários fatores de ordem interna ou externa 
podem modificar o processo de ensino -  aprendizagem, principalmente nas duas 
primeiras séries. Esta pesquisa visou t raçar o perfil de alunos do Ensino 
Fundamental em relação ao st ress e promover uma análise dos itens que 
obt iveram uma correlação mais posit iva e significat iva. O estudo foi realizado em 
um Núcleo Educacional no interior paulista com 45 escolares, de ambos os sexos, 
com idades ent re oito e onze anos. Para a coleta de dados foi ut ilizada a Escala de 
St ress I nfant il (Lipp e Lucarelli, 1998) , que avalia as reações físicas, psicológicas, 
psicológicas com componente depressivo e psicofisiológicas. As respostas 
correspondem a 0 para "nunca", 1 para "um pouco", 2 para "às vezes", 3 para 
"quase sempre" e 4 para "sempre", com relação à freqüência de ocorrência dos 
itens. Os dados foram coletados em ent revistas individuais com os part icipantes. 
A part ir  da análise descrit iva, verificou-se que, quanto às reações físicas, o item 
"Tenho vontade de chorar"  obteve o maior percentual, com nove crianças 
respondendo "sempre". Os itens "Quando fico nervoso, fico com vontade de 
vom itar"  e "Quando fico nervoso durante o dia, molho a cama a noite"  obt iveram 
o menor percentual, sendo que respect ivamente 36 e 40 crianças responderam 
"nunca" para as afirmações. Quanto às reações psicológicas, os itens "Eu me sinto 
assustado na hora de dorm ir" , "Fico preocupado com coisas ruins que podem 
acontecer"  e "Minhas mãos ficam suadas" obt iveram maior percentual, sendo que 
respect ivamente, nove, onze e doze crianças responderam "sempre" para as 
afirmações. Quanto às reações psicofisiológicas, os itens "Estou o tempo todo me 
mexendo e fazendo coisas diferentes" e "Tenho dificuldade para prestar atenção" 
foram os que obt iveram maior percentual, sendo que doze e dezenove crianças, 
respect ivamente, responderam "sempre" para as afirmações. Já o item "Quando 
fico nervoso, gaguejo" obteve menor percentual, com 34 crianças respondendo 
"nunca". Quanto às reações psicológicas com componentes depressivos, os itens 
"De repente passei a não gostar de estudar" , "Tenho vontade de bater nos 
colegas sem razão" e "Tenho vontade de sum ir da vida" obt iveram menor 
percentual, sendo que 34 crianças responderam "nunca" para a primeira, e 39 
responderam "nunca" para a segunda e terceira. Os resultados most ram que 
alguns itens oferecem maior dificuldade para os part icipantes, sendo necessário 
novos t rabalhos enfocando as habilidades de enfrentamento para um melhor 
aproveitamento das at ividades escolares, j á que o st ress influencia na 
aprendizagem. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' Ð�Ñ ������������� , Ò.Ó Ô�Ð Õ :  18: 00: 00   ) Ð�Ö :  19: 30: 00 
�� 6 ×"Ø4Ø4Ù�×"Ø �  CBM Clínica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 2� ,03$&72� '2� 7(032� '(� &219,9Ç1&,$� 62%5(� $� )5(4hÇ1&,$� '(� 5(/$d®(6�6(;8$,6�12�5(/$&,21$0(172�&21-8*$/�+(7(5266(;8$/�
 
Mir iam  Barbosa Doné (Cent ro Universitário de Santo André -  UniA) , Allan Kardec De Sales 
(Cent ro Universitário de Santo André -  UniA) , Miquelina Rauseo Zanardi (Cent ro Universitário 
de Santo André -  UniA) , Eliana Ham asaki (USP/ UniA)  
 5 ×"Ø	á�Ö�Õ ����

O presente estudo invest iga os efeitos exercidos pelo tempo de convivência 
e a freqüência de relações sexuais em um relacionamento conjugal. Para tanto, 
empregou um quest ionário contendo 21 perguntas, sendo uma aberta, uma out ra 
de múlt ipla escolha e as demais questões apresentando afirmações cujas escolhas 
se apresentavam em forma de uma Escala de Likert . A base para elaboração do 
inst rumento foi, além do conjunto de resultados apresentados pelo I nst ituto 
Paulista de Pesquisa de Mercado (1978)  e Muraro (1996) , o roteiro da ent revista 
ut ilizado por Araújo (1999) . Part iciparam do estudo, 16 homens e 14 mulheres de 
faixas etárias variadas, divididos em grupos de acordo com o tempo de 
convivência que os mesmos mant inham com seus respect ivos parceiros. Assim , 
homens e mulheres com tempo de convivência a)  até 10 anos foi chamado de 
Grupo 1;  b)  ent re 11 e 20 anos foi chamado de Grupo 2;  e c)  acima de 21 anos 
foi chamado de Grupo 3. Os dados apontam que:  1)  o sexo é essencial;  2)  tanto 
o homem quanto a mulher sentem falta do mesmo e que, especialmente por isso, 
conflitos são just ificados quando há baixa freqüência nas relações sexuais;  3)  há 
"mudanças de humor" quando há falta de interesse para a relação sexual;  4)  a 
infidelidade é inadmissível para a maioria dos casais. Quanto ao tempo de 
convivência, discute-se que este é uma variável que não apenas exerce impacto 
na freqüência de relações sexuais no relacionamento conjugal como, também, 
determ ina o t ipo de avaliação e/ ou exigência que o casal apresenta acerca desse 
aspecto do relacionamento.Palavras-chave:  Relacionamento conjugal;  Tempo de 
convivência;  Relações sexuais. 
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Alexandre José De Souza Peres (Universidade Federal de Uberlândia) , Dárcio Tadeu Lisboa 
Oliveira (Universidade Federal de Uberlândia)  
 5 ×"Ø	á�Ö�Õ ����

Estudos sugerem que a exposição ao abuso sexual infant il pode ter 
conseqüências psicológicos graves e a adaptação das vít imas na idade adulta 
depende de certos fatores relacionados com o incidente e com a própria vít ima. 
Este t rabalho relata o caso de uma mulher, de 30 anos de idade, que sofreu 
abuso sexual pelo pai durante a infância e por um namorado 25 anos mais velho 
na adolescência. O diagnóst ico apontou uma série de co-morbidades:  Transtorno 
Disfórico Pré-menst rual, Transtorno de Aversão Sexual, ansiedade t raço, 
t ranstornos somát icos, do sono e do apet ite, além de níveis moderados de 
depressão. A formulação de caso demonst ra a existência de esquemas cognit ivos 
referentes a privação emocional, abandono, desconfiança, abuso, isolamento 
social, alienação e fracasso, cujos mecanismos de manutenção estão relacionados 
a comportamentos de evitação social (não confia e não se apega às pessoas, é 
intolerante, narcisista e não perm ite int im idade ou cumplicidade)  e obsessivos 
(necessidade de perfeição nas tarefas que realiza, cuidados ext remos com a pele 
e excesso de preocupação com doenças) . Assim , a paciente evita conhecer e 
relacionar-se de forma ínt ima ou sexual com homens, possui muitos am igos 
homossexuais, evita t rocar int im idades com out ras pessoas, afasta-se da maioria 
das pessoas por julgá- las invasivas ou mal-educadas. Suas emoções estão 
relacionadas a sent imentos de culpa, abandono, raiva, intolerância, isolamento e 
solidão. A análise funcional aponta como desencadeantes atuais dos esquemas, 
comportamentos e emoções acima descritos as seguintes situações:  am izades 
novas e ant igas, relacionamento com ex-namorado, pais, pensamentos sobre ou 
contato com a família, problemas com habilidades sociais, conhecer pessoas 
novas, não conseguir sair-se bem em algo e planos que não dão certo. A et iologia 
de seus problemas está relacionada, além das situações abusivas, ao 
comportamento de sua mãe que foi conivente com os abusos, relacionamentos 
sexuais com homens inacessíveis emocionalmente e falta de amparo fam iliar e 
social. O protocolo do t ratamento incluiu educação no modelo cognit ivo e 
comportamental, t reino de habilidades sociais e de resolução de problemas, t reino 
de relaxamento que perm it iram a rem issão dos sintomas relat ivos dos 
t ranstornos acima relacionados e, mais especificamente, t reinamento em 
habilidades de expressão emocional e de enfrentamento cognit ivo, exposição 
gradual e processamento cognit ivo e afet ivo, além de educação sobre o abuso 
sexual infant il, sexualidade sadia e habilidades de segurança pessoal. Por fim , 
este relato objet iva t rocar e divulgar informações sobre o protocolo de t ratamento 
e sobre a adaptação na idade adulta de pessoas que sofreram abuso sexual na 
infância. 
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Josiane Tonelot to (PUC Cam pinas) , Juliana Santos (PUC Cam pinas)  
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Muitos t rabalhos têm most rado a superioridade do desempenho escolar 
fem inino sobre o masculino, at r ibuindo este fato a fatores biológicos ou culturais. 
Considerando-se a importância de cont r ibuir com estudos dessa natureza este 
estudo teve como objet ivo invest igar o desempenho e rendimento escolar de 
meninos e meninas, alunos de primeira e segunda série do ensino fundamental. 
Part iciparam 113 estudantes, sendo 65 do sexo fem inino e 48 do sexo masculino, 
alunos de um Núcleo Educacional de um município do interior paulista. O material 
ut ilizado para a coleta de dados, em ent revistas individuais, foi o Teste de 
Desempenho Escolar (TDE) , proposto por Stein(1994) , com objet ivo de se avaliar 
as habilidades básicas de leitura, escrita e aritmét ica. Além disto, coletou-se as 
notas obt idas pelos estudantes no primeiro bimest re do ano let ivo em Língua 
Portuguesa, Matemát ica, História, Ciências, Geografia e Educação Art íst ica. Os 
resultados obt idos apontaram para a inexistência de diferenças ent re os 
desempenhos em leitura (p= 0,35) , escrita (p= 0,24)  e aritmét ica (p= 0,23)  
avaliados pelo TDE. Em relação ao rendimento escolar comparado por meio das 
notas obt idas observou-se diferença significat iva apenas em Educação Art íst ica 
(p= 0,004) . Em Língua Portuguesa (p= 0,11) , Matemát ica (p= 0,15) , História 
(p= 0,10) , Ciências (p= 0,07)  e Geografia (0,09)  o desempenho de meninos e 
meninas foi semelhante, embora as médias do grupo fem inino tenham sido 
maiores em todas as disciplinas analisadas. Diversamente do que tem sido 
enfocado pela literatura, os resultados obt idos neste estudo apontam para uma 
grande semelhança ent re desempenho e rendimento escolar de estudantes do 
sexo fem inino e masculino. Destaque-se que estudos desta natureza devem ser 
est imulados para que as concepções, muitas vezes errônea e precipitadas, acerca 
da qualidade do desempenho escolar, quando se compara o sexo dos estudantes, 
sejam desconsideradas. Assim  será possível o est ímulo à melhoria na qualidade 
do desempenho na aprendizagem sem idéias pré-concebidas e determ inantes. 
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Deise Rosa (UNIPAN)  
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O t ranstorno de déficit  de atenção/ hiperat ividade (TDAH)  é uma síndrome 
psiquiát r ica em que a prevalência infant il ocorre em torno de 3%  a 5%  das 
crianças, apresentando critér ios clínicos operacionais bem estabelecidos para o 
seu diagnóst ico. Modernamente, a síndrome é subdivida em t rês t ipos principais 
(desatenção, hiperat ividade e impulsividade) , e apresenta uma taxa de 
comorbidades, em especial com out ros t ranstornos disrupt ivos do 
comportamento. O processo de avaliação diagnóst ica é abrangente, envolvendo a 
coleta de dados com os pais, com a criança e com a escola. O t ratamento do 
TDAH envolve uma abordagem múlt ipla, englobando intervenções psicossociais e 
psicofarmacológicas. Este t rabalho tem por objet ivo perceber se os educadores 
estão sabendo diagnost icar e lidar com crianças com TDAH. Percebeu-se a 
importância de uma pesquisa devido ao grande número de crianças (08)  
encaminhadas por escolas para a clínica psicológica possuindo suspeita de TDAH. 
Porém ao ser efetuado o psicodiagnóst ico ( também psiquát r ico em alguns casos)  
percebeu-se que grande parte das crianças (06)  apresentavam somente 
comportamentos inadequados em sala e, apenas duas crianças foram 
diagnost icadas como Hiperat ivas (TDAH) . Durante o processo de psicodiagnóst ico, 
as docentes das respect ivas crianças foram ent revistadas com um quest ionário 
aberto previamente estabelecido, em que buscaram-se informações referentes 
aos comportamentos das crianças com queixa de hiperat ividade, e como se 
conduzir o t rabalho pedagógico com as mesmas. Diante dos resultados obt idos 
percebeu-se que, a maior parte dos professores ent revistados apresentaram 
dificuldades em diferenciar uma crianças com TDAH e uma criança com falta de 
lim ites, não sabendo ident ificar a diferença ent re os dois. A falta de habilidade ao 
t rabalhar com crianças com TDAH e/ ou sem lim ites também esteve presente nas 
ent revistas, fato esse que pode prejudicar os objet ivos pedagógicos no decorrer 
do ano let ivo de toda a classe. Conclui-se então que, de um modo geral, os 
educadores possuem dificuldades em diagnost icar e lidar com crianças que 
apresentam comportamentos considerados inadequados, e muitas previamente 
diagnost icam como Hiperat ividade, não levando em consideração todos os 
critér ios necessários descritos no DSM- I V. Este é um dado levantado com 
pequena amost ragem de sujeitos, porém a preocupação se faz necessária pois o 
índice de crianças erroneamente diagnost icadas e medicadas com TDAH está 
aumentando em nossa sociedade. Um t rabalho psicológico e pedagógico com os 
docentes é importante pois a falta de informação (base necessária para qualquer 
t rabalho)  não deve ser um impecilho para a alfabet ização e educação digna de 
nossas crianças. 
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Rafaela Faria (CIPECIM) , Ruth Pauls (CIPECIM) , I sabella Santos (CIPECIM)  
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O objet ivo desta análise foi verificar os fatores mot ivacionais int rínsecos e 
ext rínsecos de um grupo de alunos de uma Academia de Ginást ica da cidade de 
Curit iba-PR. Para este estudo foram analisados oito alunos do sexo fem inino ent re 
20 e 45 anos de idade, realizando at ividade física quat ro vezes por semana num 
período mínimo de seis meses. Como metodologia do estudo foram ut ilizados um 
quest ionário sem i-est ruturado com perguntas fechadas validado por Fontana, 
2004 e um inventário de mot ivação desport iva de Melcherta, 1984. A avaliação foi 
realizada na academia após a at ividade física das alunas no período de oito 
semanas. Após ser realizada a avaliação e a análise dos dados, conclui-se que 
quanto aos fatores mot ivacionais internos as alunas most raram um índice baixo 
no impulso, na emot ividade e na confiança em relação às out ras pessoas. Os 
fatores mot ivacionais externos most raram que o que mot iva estas alunas a 
permanecerem na Academia de Ginást ica exercendo a At ividade Física é a 
melhora da forma física e o bem estar físico, a melhora da estét ica, da aparência, 
a redução de gordura e o melhor convívio social. Como fatores desmot ivacionais 
observaram-se alguns dados como falta de apoio fam iliar, falta de aulas 
mot ivacionais e falta de variedade de horários. Assim , percebe-se que a 
mot ivação int rínseca destas alunas pode afetar a mot ivação ext rínseca em relação 
à execução das at ividades físicas e a permanência na Academia. Os resultados 
posit ivos em relação ao seu corpo mot ivam as alunas, sendo assim , necessário 
superar constantemente sua mot ivação interna. Conforme Hernandez, 2000 os 
fatores externos realmente possuem uma maior grau de influência sobre a pessoa 
e assim , são importantes para m inim izar das influências negat ivas e a maxim izar 
as posit ivas. 
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Pat rícia Kusum i (Departam ento de Psicologia -  Unesp, cam pus Bauru) , Denise Dascanio 
(Departam ento de Psicologia -  Unesp, cam pus Bauru) , Crist iane Oliveira Alves (Departam ento 
de Psicologia -  Unesp, cam pus Bauru) , Tânia Gracy Mart ins Do Valle (Departam ento de 
Psicologia -  Unesp, cam pus Bauru)  
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A exposição ao chumbo pode ocorrer a part ir  do contato freqüente com o 
metal, presentes no ambiente de t rabalho ou de habitação. A contam inação por 
chumbo acontece porque o chumbo, material est ranho ao organismo humano e 
não é elim inado espontaneamente, acumulando-se nos ossos, no sangue e no 
sistema nervoso. Assim , mesmo quant idades relat ivamente pequenas deste 
metal, podem causar rebaixamento permanente da inteligência em crianças, 
resultando em prejuízos acadêmicos e distúrbios psicológicos. Em geral, o público 
mais afetado vive também em áreas mais pobres, estando exposto além do 
chumbo a condições menos favorecidas de vida. Este estudo teve por objet ivo 
avaliar os possíveis efeitos da contam inação ambiental por chumbo no nível 
intelectual infant il focalizando a diferença ent re os gêneros. Para isto ut ilizou-se 
da Escala Wechesler de I nteligência -WI SC I I I  -  que é subdividia em Escala de 
Execução (EE)  e Escala Verbal (EV) , que resultam na Escala Total (EC) . Analisou-
se o desempenho de 40 crianças, sendo 20 do sexo fem inino e 20 do sexo 
masculino, com idades ent re 6 anos e 7 meses e 10 anos, com contam inação 
comprovada por chumbo acima do perm it ido pela OMS -  10mg/ dl. Estas crianças 
residem em um bairro da perifer ia do interior de São Paulo, onde está localizada 
uma fábrica de baterias, cujos resíduos têm contam inado a área, e apresentam 
níveis de chumbo no sangue que variam ent re 10,5 e 43,82. A amost ra foi 
dividida em dois grupos:  G1 fem inino e G2 masculino. No G1, tanto em relação à 
escala verbal como a de execução, 15 %  da amost ra apresentou desempenho 
dent ro da média esperada para a idade (ent re 90 e 110) . Já na escala completa 
apenas 5%  apresentou desempenho na média. Os part icipantes do G2, também 
apresentaram resultados semelhantes na escala verbal e de execução, sendo que 
20%  apresentaram desempenho na média. Em relação à escala completa, 15%  
apresentaram desempenho na média. Em conjunto, os resultados parciais obt idos 
most raram que o desempenho das part icipantes do G2 foi melhor em relação ao 
do G1, tanto nas escalas de execução, verbal e total. Analisando o desempenho 
de ambos os grupos apenas 20 %  dos part icipantes apresentaram desempenho 
dent ro da média independente do nível de chumbo no sangue.Os dados obt idos 
indicaram que a contam inação por chumbo interfere no desenvolvimento 
intelectual da criança, todavia, tais resultados são parciais que fazem parte de um 
estudo mais amplo que está em andamento. Bolsistas:  FAPESP* / CNPq* * Palavras 
Chaves:  Desempenho intelectual, desenvolvimento infant il, Escala WI SC I I I  
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Marlene Rodrigues Santos (Universidade Federal de Uberlândia -MG) , Renata Ferrarez 
Fernandes Lopes (Universidade Federal de Uberlândia -MG)  
 5 ×"Ø	á�Ö�Õ ����

O presente estudo procura avaliar a eficácia de uma técnica intervent iva 
cognit ivo-comportamental para o cont role da dor, para a desesperança e a 
ansiedade da paciente portadora de câncer, considerando que o paciente portador 
de câncer possa estar com incapacitações físicas ou com efeitos colaterais do 
t ratamento que alterem seu estado físico e provoquem dores e desesperanças. 
Com isto, pretendemos most rar a efet ividade da est ratégia proposta para a 
adequação de um repertório comportamental apropriado ao enfrentamento de 
situações aversivas durante o período de t ratamento da doença.A hipótese desta 
pesquisa é de que após a intervenção cognit ivo-comportamental as pacientes 
apresentarão melhor repertório de enfrentamento tanto para lidar com a doença 
como com todo o processo que envolve o t ratamento. Para a consecução do 
objet ivo proposto ut ilizamos para aplicação as técnicas em TCC, que foram:  
Relaxamento muscular progressivo, t reino em respiração diafragmát ica, e 
relaxamento at ravés de imagens mentais, de modo a ensinar às pacientes 
técnicas comportamentais de cont role da dor, dim inuição da ansiedade e da 
desesperança..Nosso estudo foi realizado com mais ou menos 30 pacientes 
mulheres portadoras de câncer em idade de 20 a 50 anos, que foram divididos 
em grupo de 10 pessoas, todas elas se encont ravam hospedadas em uma casa de 
acolhimento para mulheres situada na cidade de Uberlândia -  MG. Foram 
realizados dezesseis encont ros ao longo de quat ro meses.Em uma analise 
prelim inar dos resultados, observou-se que após discussões em grupo e aplicação 
das técnicas de relaxamento, algumas pacientes estavam mais confiantes, menos 
angust iadas e com melhores est ratégias de enfrentamento para lidarem com as 
intervenções para a doença. Além disso, most ravam-se mais dispostas a 
ajudarem out ras pacientes que estavam preocupadas com todo o processo de 
t ratamento da doença.Consideramos a importância do t rabalho psicológico a fim  
de desenvolver intervenções efet ivas direcionadas a promover formas de 
enfrentamento para ajudá- las a explorar seus sent imentos, expectat ivas e 
est ratégias de ajustamento frente a dor. 
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Crist iane Oliveira Alves (Departam ento de Psicologia, Unesp-Bauru) , Olga Rodrigues 
(Departam ento de Psicologia, Unesp-Bauru) , Pat rícia Kusum i (Departam ento de Psicologia, 
Unesp-Bauru) , Maria Alice Ferraz Troij o (Prog. Pós Grad. Psic. Desenv e Aprend. Unesp/ Bauru)  
 5 ×"Ø	á�Ö�Õ ����

Estudos indicam que a intoxicação por chumbo pode ser prejudicial ao 
desenvolvimento de crianças, ent retanto, são poucas as pesquisas acerca dos 
seus efeitos no desenvolvimento global de crianças pré-escolares. Este estudo 
procurou analisar os efeitos dos níveis de chumbo (Nível 1, ent re 10 e 19,9 mg/ dl 
de chumbo no sangue e Nível 2, acima de 20 mg/ dl de chumbo no sangue)  no 
desenvolvimento geral de meninos e meninas contam inados por chumbo. 
Part iciparam 32 crianças de um a t rês anos de idade contam inadas por chumbo, 
sendo 16 meninas e 16 meninos. Dividiu-se as crianças em quat ro grupos, sendo 
eles:  a)  meninas e b)  meninos que possuíam índice mais baixo de chumbo no 
sangue (Nível 1 c)  meninas e d)  meninos que possuíam índice mais alto de 
chumbo no sangue (Nível 2) . Comparando-se os dados das meninas dos dois 
níveis, observou-se que a maioria das meninas do Nível 1 apresentou 
desempenho geral dent ro ou abaixo do esperado para a sua idade cronológica 
(31%  em ambos) . Já as meninas do Nível 2, na sua maioria, apresentaram 
desempenho geral dent ro do esperado para a sua idade (25% ) . Com relação aos 
meninos, verificou-se que a maioria deles com baixo índice de chumbo no sangue 
(Nível 1)  apresentou resultados, no geral, acima do esperado para a sua idade 
cronológica (25% ) . Quanto aos meninos do Nível 2 a maioria destes, no geral, 
obteve resultados dent ro ou abaixo do esperado (18,5%  em ambos) . Estes 
resultados sugerem que o nível de chumbo não alterou o desempenho das 
meninas, porém, observou-se que 37,5%  delas (de ambos os níveis)  
apresentaram desempenho abaixo do esperado. Quanto aos meninos, conclui-se 
que pequena parcela dos que possuem alto índice de chumbo no sangue 
apresentaram desempenho acima do esperado para a sua idade, e que a 
porcentagem de meninos com baixo índice de chumbo que obt iveram resultados 
abaixo do esperado também foi baixa. Uma análise mais acurada dos dados 
parece indicar que o chumbo, a part ir  do seu nível no sangue, interfere mais no 
desempenho dos meninos do que das meninas, porém, somente uma análise 
comparat iva a um grupo cont role poderá confirmar este achado. Palavras chave:  
Desenvolvimento infant il, Contam inação por chumbo, I nventário Portage 
Operacionalizado.Apoio:  FAPESP 
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Larissa Barreto (Universidade Federal do Ceará)  
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O caso foi atendido no Ambulatório de Pediat r ia do Hospital Universitár io 
Walter Cant ídio vinculado a Universidade Federal do Ceará, na função de 
estagiária voluntária de Psicologia, supervisionada semanalmente por uma 
psicóloga com enfoque em Terapia comportamental infant il. A criança L.M., 9 
anos, sexo fem inino, duas irmãs (11 e 4 anos)  e filha de pais casados há 12 anos 
e cursa a 3ª serie do Ensino Fundamental de uma escola part icular da capital. 
Mora em um sít io bem próximo ao restante de sua família ( t ios, primos) . Foi 
encaminhada, em final de abril, ao setor de psicologia pelo gast rologista, com a 
queixa de Encoprese desde os dois anos de idade e t rês episódios de fecaloma 
com necessidade de sondagens invasivas no período de 3 anos. Atualmente 
cont inua em atendimento no local com sessões semanais e faz uso de laxante 
t rês vezes ao dia. A gravidez de L.M. foi t ranqüila e o seu desenvolvimento 
psicomotor foi adequado para a idade. As relações fam iliares são próximas, 
porém tem manifestado comportamentos de ciúmes da mãe com o pai e com 
suas at ividades externas e L.M. se queixa de crises nervosas com choros 
constantes. O casal está vivendo uma crise por dificuldades no relacionamento 
conjugal. A mãe afirma nunca ter feito o t reino ao toalete. A paciente apresenta 
um rico repertório verbal e discrim inat ivo de seus sent imentos. O que facilitou a 
ut ilização de técnicas comportamentais, possibilitando evoluções no seu quadro 
de encoprese e em sua relação com os alimentos. Por perceber a cr iança com 
baixo peso, houve o contato direto com o gast rologista responsável e 
encaminhamento para nut r icionista. Nas primeiras sessões, foram feitas listas de 
alimentos saudáveis e r ico em fibras para fazer parte de seu cardápio diário. Após 
este inicio, foi realizado o desenho com o percurso das fezes e está sendo 
produzido o livro dos sent imentos vinculados às fezes e ao banheiro, com o 
objet ivo de alterar as regras inadequadas à seu padrão de comportamento de 
defecar. Está sendo feito um t reino de higiene corporal no, nos cuidados com o 
corpo com os dentes at ravés de modelação e discrim inação de comportamentos 
mais funcionais. Com apenas 8 sessões, percebe-se evoluções significat ivas tanto 
em relação à queixa principal, como as secundárias (alimentação, higiene) . Porém 
as sessões semanais são mant idas pra instalação e manutenção de 
comportamentos mais adequados em relação mant ida com as fezes, banheiro e 
com a higiene corporal como um todo. 
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Josiane Heloísa Cam pos (Puc-Cam pinas) , Let icia Enya Horino (Puc-Cam pinas) , Vivian Crist ina 
Pacola Alves (Puc-Cam pinas) , Let ícia Enya Horino (Puc -  Cam pinas)  
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SKI NNER, B. F. (1994)  Ciência e comportamento humano. São Paulo:  
Editora  Mart ins Fontes (Publicação original 1953) .Definição:  "Quando o reforço já 
não est iver sendo dado a resposta torna-se menos e menos freqüente, o que se 
denomina ext inção operante" (p.76) .Exemplo:  Se não obt ivermos resposta a 
ligações telefônicas, finalmente deixamos de telefonar.Comentários do autor:  
Algumas formas de psicoterapia são sistemas de reforçamento que restauram o 
comportamento perdido at ravés de ext inção. "Alguém que se dedique a uma dada 
at ividade prontamente não está most rando interesse, está most rando o efeito do 
reforço. Desanimar-se é apenas não responder por falta de reforço. O problema 
consiste simplesmente em discorrer sobre a probabilidade de resposta em termos 
de uma história de reforço e ext inção" (p. 80) . SKI NNER, B. F. (1982)  Sobre o 
Behaviorismo. São Paulo. Editora Cult r ix  (Publicação original 1974)Definição:  "O 
comportamento se ext ingue e raramente, ou nunca mais aparece, quando não há 
mais reforço. Podendo deflagrar sent imentos que vão desde a falta de interesse, 
desapontamento, desencorajamento, sensação de impotência até uma depressão" 
(p. 53) .Exemplo:  Uma pessoa incapacitada de t rabalhar, devido à falta de reforço 
no t rabalho ou em alguma parte da sua vida.Comentários do autor:  Os 
sent imentos gerados pela perda de reforço, explicam a ausência do 
comportamento. Como no exemplo citado, uma pessoa é incapaz de ir  t rabalhar 
porque está deprim ida ou desencorajada, sendo que o fato de não ir , ou o que ela 
sente está relacionado a uma falta de reforço.SKI NNER B. F. (1990 Questões 
recentes na análise comportamental. Campinas.  Ed. Papirus (Publicação original 
1989)Definição:  "Uma vez adquir ido repertório amplo e efet ivo a pessoa muda-se 
para um lugar onde ele não pode ser executado o organismo sofre ext inção. O 
comportamento em si não é ext into, mas estão ausentes as ocasiões apropriadas 
para a expressão do comportamento "(p. 106) .Exemplo:  O estudante que 
adquir iu um repertório efet ivo na faculdade não encont ra lugar para desempenhá-
lo no mundo para o qual se muda após a graduação. Comentários do autor:  O 
esquema de razão variável é út il porque mantém o comportamento resistente 
cont ra a ext inção quando os reforçadores ocorrem infreqüentemente. 
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Rosana Righet to Dias (Uniararas) , Bruna Angleri (Uniararas)  
 5 ×"Ø	á�Ö�Õ ����

A invest igação do processo vivenciado pelos fam iliares de pacientes 
internados em unidades de terapia intensiva (UTI )  vem sendo aplicada como um 
dos procedimentos para a est ruturação da avaliação e intervenção psicológica 
neste contexto. Com o objet ivo de programar a atuação psicológica com 
fam iliares que visitam os pacientes neste local, aplicou-se durante um período de 
quinze dias um roteiro de ent revista nesta população, no momento de espera 
para adent rar ao local da UTI  de pacientes adultos. O propósito deste 
levantamento correspondeu à análise de cont ingências que necessitem de 
intervenções na busca de um comportamento adaptado ao desconforto propiciado 
pelos est ímulos presentes no local que podem cont r ibuir para a desorganização do 
fam iliar no momento da visita, que por sua vez podeimplicar no 
compromet imento do restabelecimento do paciente, em um hospital do estado de 
SP. Dent re os resultados obt idos observou-se que no momento de coleta de 
dados, 48%  dos part icipantes visitavam a UTI -A em sua primeira vez e 84%  do 
total considera importante receber informações sobre o local. Quanto à 
compreensão do local, 68%  referiram ser um lugar no qual pacientes necessitam 
de um cuidado mais intensivo, enquanto que apenas 28%  respondeu ao cuidado 
para pacientes graves e/ ou term inais. Ent re as respostas de maior prevalência 
quanto ao que mais incomoda no ambiente obteve-se sucessivamente:  a 
aparelhagem (sendo que 92%  relatou ser importante saber sobre o 
funcionamento para a dim inuição de seu desconforto presenciar algum paciente 
passar mal ou morrer e estar em contato com pessoas doentes. Tocar e falar com 
o paciente também most rou ser significat ivo, sendo que igualmente, 92%  relatou 
compreender as informações t ransm it idas pela equipe médica, no entanto, dent re 
as respostas de maior freqüência encont ram-se a dificuldade de compreensão dos 
termos médicos e a possibilidade do paciente correr r isco de vida e/ ou seqüela 
física. Ao considerar o local de espera até o momento de ent rar na UTI , 60%  dos 
part icipantes relatam-no como inadequado, solicitando alguns, uma sala de 
espera para tal momento. Conclui-se diante de tais apanhados que est ímulos 
presentes no local como, por exemplo, movimentação da equipe de saúde, , 
tempo de espera até adent rar na UTI , aparelhagem no local, além do 
comportamento verbal da equipe de saúde em observações realizadas podem 
evocar ou conseqüenciar respostas de desconforto, ou mesmo desadaptação ao 
contexto. Acrescenta-se ainda como importante a prevenção ou m inim ização 
destas respostas at ravés da intervenção de orientação e apresentação da 
est imulação ambiente, antes da ent rada dos fam iliares ao local. 
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Josafá Moreira Da Cunha (Universidade Federal do Paraná) , Lídia Natália Dobrianskyj  Weber 
(Universidade Federal do Paraná)  
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Esta pesquisa teve como objet ivo estudar a relação ent re conflitos fam iliares 
e as prát icas educat ivas parentais, sob a perspect iva dos adolescentes. 
Part iciparam do presente estudo 128 adolescentes com idade média de 16,09 
anos, de ambos os sexos, recrutados aleatoriamente em uma escola pública em 
Campina Grande do Sul (PR) . Para verificar se existe relação ent re essas variáveis 
foram ut ilizados t rês inst rumentos:  um quest ionário de avaliação da interação em 
conflitos elaborado a part ir  de estudo prelim inar (Weber, Cunha, Bapt ista, Takeda 
e Yamakawa, 2005)  incluindo uma escala de suporte a part ir  de Verhofstadt , 
Buysse, I ckes, Clercq e Peene (2005 as Escalas de Qualidade de I nteração 
Familiar &# 8211;  EQI F (Weber, Viezzer e Brandemburg, 2004 Escala do Critér io 
Brasil para Classe Social ( I BOPE, 2004) . As variáveis de conflito e suporte foram 
agrupadas em categorias (1 =  álcool e drogas, 2 =  viagens e saídas, 3 =  am izade 
e amor, 4 =  dinheiro e contas da casa, 5 =  tarefas, 6 =  escola, 7 =  out ros)  
computando-se os escores totais de conflitos por categoria (&# 945;  =  0,88) . 
Foram também computados os escores totais nas questões relacionadas a 
freqüência, part icipação do adolescente, intensidade da reação afet iva e 
intensidade dos conflitos (&# 945; =  0,93)  e das dimensões da interação fam iliar 
baseado na EQI F (&# 945;  =  0,95) . Todas as categorias de conflito, com exceção 
da escola, estão relacionados de forma significat iva ao nível de suporte percebido:  
álcool e drogas ( r =  -0,194;  p <  0,05 viagens e saídas ( r =  -0,213;  p <  0,05 
relacionamentos ext rafam iliares ( r =  -0,240;  p <  0,01 dinheiro e contas ( r =  -  
0,358;  p <  0,01 tarefas ( r =  -0,512;  p <  0,01 out ros ( r =  -0,513;  p <  0,01) . No 
que diz respeito às correlação dos escores combinados nas categorias de conflitos 
com as dimensões da EQI F, podemos observar várias relações significat ivas, com 
exceção da dimensão da punição corporal, não relacionada a nenhuma categoria 
de conflito. Relações significat ivas também foram encont radas ao realizar-se a 
correlação ent re as dimensões da EQI F e a freqüência, part icipação, reação 
afet iva e intensidade dos conflitos, com exceção novamente da punição corporal. 
O teste Anova demonst rou que existe relação significat iva ent re o suporte 
percebido pelos adolescentes e a freqüência dos conflitos (F =  8,494;  p <  0,001) , 
a part icipação dos adolescentes nesses eventos (F =  10,494;  p <  0,001) , a 
intensidade da reação afet iva dos adolescentes (F =  8019;  p <  0,01)  e a 
intensidade desses conflitos (F =  6,394;  p <  0,01) , sendo que essa relação foi 
negat iva. O estudo ressalta a importância das prát icas educat ivas no estudo dos 
conflitos fam iliares, e aponta para a ut ilidade do suporte e conflito como medidas 
da interação fam iliar. 
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Randolfo Dos Santos Junior (Fam erp/ Funfarm e) , Lucia Regina De Biagi Cava 
(Fam erp/ Funfarm e) , Maria Crist ina Miyazaki (Fam erp/ Funfarm e) , Carla Rodrigues Zanin 
(Fam erp/ Funfarm e)  
 5 ×"Ø	á�Ö�Õ ����

A Hepat ite Viral C é atualmente um grave problema de saúde pública em 
todo o mundo. Podendo evoluir em grande parte dos casos para a cronicidade, a 
doença é considerada um importante agente et iológico de hepatopat ias crônicas 
com indicação para t ransplante de fígado. A terapêut ica preconizada para a 
Hepat ite Viral C baseia-se no uso de I nterferon Alfa ou I nterferon Alfa Peguilado 
associado a dosagens diárias de Ribavir ina em programas de 24 e 48 semanas 
respect ivamente. Os efeitos colaterais deste t ratamento envolvem queixas de 
fadiga, insônia, náuseas, dores musculares, queda de cabelo, déficts de 
concent ração, além de alterações psicológicas importantes. Dados da literatura 
cient ifica apontam haver nesta população uma maior vulnerabilidade a quadros 
reat ivos de ansiedade e depressão, ataques de pânico e ideações suicidas, além 
de sérios problemas com adesão ao t ratamento. Os efeitos colaterais também 
interferem de forma significat iva na qualidade de vida dos pacientes, 
prejudicando sua capacidade funcional, exigindo, em muitos casos, afastamento 
do t rabalho e impondo lim itações de convívio social. Este t rabalho tem por 
objet ivo divulgar um dos modelos de acompanhamento psicológico a pacientes 
em t ratamento de Hepat ite Viral C recentemente implementado pelo Serviço de 
Psicologia do Hospital de Base em São José do Rio Preto-SP. O Grupo de Sala de 
Espera é realizado semanalmente antecedendo o início das consultas médicas do 
ambulatório de Gast ro-Dip e foi est ruturado como um modelo de intervenção 
psicoeducacional voltado para pacientes e fam iliares com o objet ivo de munir esta 
população de informações adequadas e est ratégias eficientes para manejo dos 
efeitos colaterais da medicação, melhorando a adesão terapêut ica e perm it indo a 
t r iagem de casos para psicoterapia individual e avaliação psicológica pré-
t ratamento.Palavras-chave:  Hepat ite Viral C;  Acompanhamento Psicológico;  
Grupo de Sala de Espera 
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Felipe Pim entel (UFES) , Margareth Bergam in (UFES) , Elizeu Borlot i (UFES)  
 5 ø"ù���÷�ö ����

A ast rologia é uma crença m ilenar, sendo amplamente divulgada em 
diversas culturas. Ela tem como base o zodíaco e o t ranscurso do tempo. Tendo 
em vista a importância do horóscopo no cont role do comportamento de m ilhares 
de pessoas todos os dias, objet ivamos, nessa pesquisa, analisar a freqüência e a 
relação ent re o est imulo verbal discrim inat ivo e os mandos ut ilizados nas 
previsões para os diferentes signos em um mesmo dia, verificando se há 
semelhança ent re os est ímulos discrim inat ivos e mandos usados por diferentes 
ast rólogos, a part ir  da análise da t ríplice cont ingência (discrim inat ivo-
comportamento- reforçador out ro fator de análise fora verificar qual a relação 
ent re o est ímulo discrim inat ivo e o est ímulo reforçador explicitado. Foram 
ut ilizadas 336 previsões disponíveis em dois sites -  Terra e UOL -  acessados em 
14 dias. Em 55%  delas foi indicado o discrim inat ivo para o comportamento 
especificado no mando, sendo os reforços explicitados em 40%  dos casos. Em 
27%  das previsões tanto o discrim inat ivo quanto o reforçador do mando eram 
implícitos. Quando comparados os dois sites, percebe-se que não existe uma 
relação de semelhança sobre os est ímulos discrim inat ivos, sendo estes poucas 
vezes correlacionados com os est ímulos reforçadores explícitos (apenas 18% ) , 
percebe-se ainda que enquanto a freqüência de discrim inat ivos é de 74%  nas 
previsões pesquisadas, o est ímulo reforçador aparece em apenas 37%  das 
mesmas. Em média 8 a 9 previsões do site Terra e 5 do site Uol, das doze 
previsões diárias, receberam mandos parecidos. Oito dias de coletas foram 
idênt icos em ambos os sites e, quando comparados os mandos mais freqüentes 
nesses dias, em quat ro dias eles eram parecidos e nos out ros quat ro eram 
opostos, enquanto que não foi possível fazer uma correlação ent re os 
discrim inat ivos destes dias. Em um dos sites (Terra) , observou-se que 
comportamentos referindo-se a t rabalho ou ações dinâm icas não eram 
aconselhados no fim  de semana, demonst rando que essa pode ser uma variável 
importante. Em geral, os mandos são conselhos que especificam reforçadores 
posit ivos genéricos (paz, felicidade, amor, sucesso)  e as especificações 
ambientais são abrangentes sendo as previsões vagas e universais em 
aplicabilidade. Por fim , faz-se necessário ressaltar que a ut ilização de 
discrim inat ivos tão genéricos somados a uma baixa especificação do reforço 
futuro corrobora com os dados citados acima, na medida em que existe grande 
probabilidade de se estabelecer uma conexão acidental ent re a resposta efetuada 
e a apresentação de um est ímulo reforçador, dando origem ao chamado 
comportamento superst icioso.Palavras-chave:  horóscopo, comportamento verbal, 
est ímulos discrim inat ivos, mandos. 
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Souzanne Langner Dupont  (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA) , Wivian Christ ina 
Mineiro Sá (UEL e CNPQ) , Maria Rita Zoéga Soares (UEL) , Norm a Sant ´ Ana Zakir (UEL)  
 5 ø"ù���÷�ö ����

A hospitalização infant il envolve diversos est ressores, os quais, no caso da 
criança com câncer, encont ram-se ainda mais intensificados. Para a criança, a 
hospitalização geralmente é causa de determ inados padrões comportamentais, 
que podem provocar problemas a curto, médio e longo prazo. Sua família 
também é at ingida pelo impacto e implicações da doença. No presente estudo, 
buscou-se ident ificar a existência de comportamentos parentais facilitadores e 
comportamentos que dificultam a adaptação de crianças à quim ioterapia, bem 
como fatores contextuais presentes nessa condição. Os resultados demonst ram 
que os pais perceberam modificações comportamentais de seus filhos após o 
início do t ratamento, sendo a agressividade a modificação mais freqüente 
(20,6% )  e, em seguida, o choro (17,6% ) . 40%  dos pais relataram sat isfazer mais 
as vontades do filho nesta condição. Também conversam mais e brigam menos. 
85%  dos pais relataram ter sent imentos ruins ao vir e permanecer no hospital 
com a criança. A maior modificação na rot ina da criança relaciona-se à dim inuição 
de envolvimento em at ividades que gerem risco, como, por exemplo, subir em 
árvores e correr. Os resultados demonst raram que os pais têm interesse em 
receber informações sobre a doença e seu t ratamento, e também sobre as 
mudanças comportamentais de seus filhos. Tais dados podem const ituir-se em 
fonte út il para o delineamento de programas de intervenção que visem cont r ibuir 
para uma melhor adaptação tanto de pacientes pediát r icos, quanto de sua família, 
a condições de hospitalização e t ratamento. 
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Maria Eliza Mazzilli Pereira (PUC-SP) , Crist ina Belot to Da Silva (PUC-SP) , Aline De Carvalho 
Abdelnur (PUC-SP) , Mariana S. T. Bezerra De Menezes (PUC-SP) , Mariana Ribeiro De Souza 
(PUC-SP) , Paulo André Barbosa Panet ta (PUC-SP)  
 5 ø"ù���÷�ö ����

Recentemente, Guedes et  al. (2004)  realizaram um estudo para caracterizar 
a expansão e difusão da Análise do Comportamento no Brasil, de 1969 a 2002, 
com base na produção de teses e dissertações em Análise do Comportamento em 
cinco universidades -  PUC-SP, UFPA, UFSCar, UnB e USP-SP - , possibilitando uma 
visão parcial de como se tem pesquisado essa abordagem no Brasil. Dando 
cont inuidade a esse t rabalho, foi realizada uma pesquisa com o objet ivo de 
ampliar o estudo da evolução e difusão da Análise do Comportamento no Brasil, 
por meio do exame de teses e dissertações produzidas em diferentes 
universidades do país -  além daquelas já examinadas no estudo de Guedes et  al. 
(2004)  - , caracterizando seu desenvolvimento. Para isto, foram ident ificados 
nomes dos primeiros behavioristas no Brasil, como Carolina Bori e Maria Amélia 
Matos, que part iciparam da implantação do ensino de Análise do Comportamento 
no país, na USP, em 1961. Além destes, foram levantados nomes de out ros 
pesquisadores na abordagem, por meio do programa da VI  Reunião Anual da 
Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto, de 1976. Foram, então, procurados os 
currículos Lat tes desses pesquisadores e, quando não localizados, foram buscados 
currículos nos sites das universidades às quais os pesquisadores se vinculavam. 
Nos currículos foi possível ident ificar os orientandos de cada pesquisador, com os 
quais foi realizado o mesmo procedimento de procura do currículo e levantamento 
de orientações concluídas em mest rado e doutorado, até que se chegou a 
pesquisadores que não possuíssem orientandos. Em seguida, foram buscados os 
resumos de todos os t rabalhos localizados, at ravés do site da Capes, do banco de 
teses e dissertações do site do CNPq, dos sites das universidades a que se 
vinculavam os pesquisadores, dos catálogos de teses e dissertações da Capes, de 
1978 e 1979, dos cadernos da Anppep, de 1993 a 1997, ou, ainda, da 
comunicação, via e-mail, com os próprios pesquisadores. Com base na leitura dos 
resumos, selecionaram-se apenas os t rabalhos de Análise do Comportamento. 
Dessa forma, foi possível ident ificar pesquisadores e inst ituições em que foram 
desenvolvidas teses e dissertações na abordagem, mapeando-se a difusão da 
Análise do Comportamento at ravés de gerações de pesquisadores no Brasil. Pôde-
se ident ificar um grande número de t rabalhos realizados nas seguintes 
universidades:  PUC-SP, UFPA, UFSCar, UnB e USP-SP. Também foram 
ident ificados t rabalhos em várias out ras universidades do país, embora em menor 
número. A concent ração observada pode ser reflexo do pouco tempo da inserção 
da Análise do Comportamento no Brasil, 44 anos. Sét imo autor:  Hércia I vany 
Viva, PUC-SP.Oitavo autor:  Flávia Mat ielli Julio, PUC-SP. 
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Elcio Foggiat to (PUCPR) , Crist ina Sarturi (PUCPR) , Crist ine Soares Pires (PUCPR) , Maricéia 
Migliorini (PUCPR)  
 5 ø"ù���÷�ö ����

Atualmente o t rabalho em equipe, as mudanças da economia, as exigências 
do mercado, bem como as novos modelos de gestão empresarial, têm exigido dos 
indivíduos habilidades paralelas aos conhecimentos técnicos de uma função ou 
cargo. Part indo dessa perspect iva cria-se a necessidade para a aplicação do 
Treinamento em Habilidades Sociais nas organizações, sejam elas públicas ou 
privadas. Este t ipo de t reinamento proporciona aos colaboradores o 
desenvolvimento de novas habilidades frente ao cot idiano do t rabalho ou o 
aperfeiçoamento daquelas já existentes, sendo eficaz no alcance de objet ivos, na 
manutenção ou na melhoria da relação com o out ro ( relações interpessoais) , bem 
como no aumento da auto-est ima dos indivíduos. Este painel apresenta um 
exemplo desta aplicação, onde o estágio profissionalizante do últ imo ano do Curso 
de Psicologia da Pont ifica Universidade Católica do Paraná -  PUCPR, proporcionou 
a implementação de um grupo operat ivo em uma inst ituição governamental do 
Estado do Paraná. O grupo ocorre uma vez por semana, onde cada encont ro tem 
a duração de uma hora e a adesão não é obrigatória. Nele são discut idos temas 
do cot idiano do t rabalho, os comportamentos e sent imentos envolvidos, as 
mudanças organizacionais e o seu impacto na vida dos colaboradores a fim  de 
aumentar o bem-estar e a qualidade de vida no ambiente organizacional 
proporcionando também uma maior integração da equipe. As técnicas ut ilizadas 
são baseadas no t reinamento comportamental, t reinamento em solução de 
problemas, dinâm icas de grupo e role playing. O t rabalho não obteve resultados 
efet ivos devido ainda estar em andamento, porém os encont ros que já ocorreram 
apresentaram resultados posit ivos. 
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Cínt ia Guilhardi (Gradual /  USP) , Bruno Trovó (Gradual /  PUC -SP) , Priscilla Sem i Braide 
(Gradual /  PUC -SP) , Daniel Del Rey (Gradual /  PUC-SP) , Cassia Da Hora (Gradual /  PUC -SP) , 
Juliana Godoi (Gradual /  PUC -SP) , Cint ia Guilhardi (Gradual /  USP)  
 5 ø"ù���÷�ö ����

O inst rumento de avaliação de repertório inicial ABLA (Assessment  of basic 
learning abilit ies)  tem sido bastante ut ilizado pela Análise Aplicada do 
Comportamento no t ratamento de crianças com desenvolvimento at ípico por 
possuir um alto valor predit ivo (Mart in e al., 2002) . Além de avaliar o repertório 
inicial da criança, o resultado do teste perm ite que a intervenção seja mais ágil e 
eficaz uma vez que o seu planejamento será direcionado para a ut ilização de 
tarefas de ensino que estejam adequadas ao nível de discrim inação at ingido pelo 
sujeito no teste. Um planejamento compat ível com o nível de discrim inação que a 
criança possui, além de facilitar o aprendizado de novos repertórios 
comportamentais, cont r ibui para a dim inuição de comportamentos disrupt ivos que 
podem ocorrer quando as tarefas oferecidas à criança estão além ou aquém do 
nível que esta at ingiu no ABLA (Vause, Mart in e Yu, 1999) . O presente estudo 
tem como objet ivo avaliar se as intervenções comportamentais aplicadas a cinco 
crianças com desenvolvimento at ípico estão oferecendo tarefas adequadas com o 
nível que as crianças at ingiram no teste ABLA. Os part icipantes são:  L, de cinco 
anos, com diagnóst ico de Transtorno I nvasivo do Comportamento;  V, de 13 anos, 
com Paralisia Cerebral e aut ismo;  F, que tem 4 anos e foi diagnost icado com 
aut ismo;  T, de 15 anos com este mesmo diagnóst ico;  e D., de 3 anos, com 
diagnóst ico ainda em aberto. Os sujeitos foram submet idos ao teste e os 
resultados foram comparados com os programas de ensino ut ilizados na 
intervenção. Os resultados obt idos foram:  D não alcançou nem o primeiro nível do 
ABLA ( I m itação) , por não possuir os pré- requisitos necessários;  V at ingiu o nível 
2 (Discrim inação de Posição L passou no nível 4 (Discrim inação Visual Condicional 
F e T concluíram o nível 6 (Discrim inação Audit ivo-visual Condicional) . Estes 
resultados perm it iram a análise e a adequação dos programas propostos na 
intervenção comportamental dos sujeitos, tornando o ensino mais eficaz e 
cont r ibuindo com a dim inuição dos comportamentos disrupt ivos. Este estudo 
exemplifica a importância da avaliação de repertório inicial para o planejamento 
da intervenção comportamental com pessoas com desenvolvimento at ípico. 
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Elizeu Borlot i (Universidade Federal do Espírito Santo) , Rafael Rubens De Queiroz Balbi Neto 
(Universidade Federal do Espírito Santo) , Mariana Grassi Maciel (Universidade Federal do 
Espírito Santo) , Giuliano Loureiro Bapt ista (Universidade Federal do Espírito Santo) , Luciano De 
Sousa Cunha (Universidade Federal do Espírito Santo)  
 5 ø"ù���÷�ö ����

O interesse pelo estudo da ansiedade e do est resse no t rabalho tem sido 
crescente na literatura cient ífica nos últ imos anos. Uma razão para o aumento de 
pesquisas sobre este tema deve-se ao impacto negat ivo do est resse ocupacional 
na saúde e no bem-estar dos empregados e, conseqüentemente, no 
funcionamento e na efet ividade das organizações. A part ir  de uma demanda 
apresentada por um grupo de funcionárias de um hospital público no Espír ito 
Santo, iniciou-se um levantamento de dados que delineou o perfil dessas 
mulheres. Uma seleção prévia foi realizada com a aplicação do Quest ionário de 
Saúde Geral (QSG) . Quatorze mulheres, que estavam além do lim iar do QSG ou 
próximo dele, foram selecionadas para uma fase seguinte. Nessa fase foram 
realizadas duas sessões em forma de grupo focal em que as mulheres relatavam 
livremente seus problemas e suas histórias de vida, foi aplicado também o 
I nventário de Beck (BDI )  e um formulário que avaliava ansiedade e com isso a 
possibilidade de haver Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) , no 
formulário foram obt idos dados sobre a amplitude, duração e magnitude, bem 
como dados qualitat ivos que est ivessem relacionados com ansiedade, com relação 
a magnitude foram avaliados 16 possíveis sinais ou sintomas de TAG, sendo 6 
fundamentais para o diagnóst ico:  inquietação ou sensação de estar com os 
nervos à flor da pele(1) , fat igabilidade (2) , dificuldade em concent rar-se ou 
sensações de "branco" na mente (3) , irr itabilidade (4) , tensão muscular (5)  e 
perturbação do sono (6) . Foi pedido que elas classificassem de 0 a 4 a 
interferência desse sintomas na vida cot idiana e a interferência geral da 
ansiedade, tensão e preocupação. Foi observado durante o grupo focal um queixa 
geral relacionada principalmente com a família, seja a perda de um ente querido 
ou problemas de relacionamento com o marido. O escore médio do grupo no BDI  
foi 17,42 (sendo que 10 ou mais indica depressão leve) . No formulário que 
avaliava ansiedade as mulheres relataram estar preocupadas em média 14 horas 
diárias e a maior parte esteve preocupada na maioria dos dias nos últ imos seis 
meses, obt iveram médias (que podiam variar de 0 a 4) :  1,81 nos 16 sintomas, 
2,27 nos 6 fundamentais e 2,11 na interferência geral da ansiedade, tensão e 
preocupação na vida cot idiana, são médias consideradas elevadas em relação ao 
padrão normal. 
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Cláudia Maria Tam aso (UNIUFAE, TRIBUNAL JUSTIÇA -SP)  
 5 ø"ù���÷�ö ����

O t rabalho tem como objet ivo a análise das cont ingências inseridas no 
Estatuto do Desarmamento e na lei que o regulamenta. Para Skinner as leis são 
tanto descrições de procedimentos passados como garant ias de procedimentos 
semelhantes no futuro. Especifica as conseqüências de certas ações. Para que a 
lei seja realmente cont roladora deve especificar o comportamento ilegal, ser 
interpretada devendo discrim inar e levar adiante a punição. A lei impõe uma 
rest r ição ao governante ao explicitar a cont ingência ent re comportamento e 
punição. Ut ilizamos o conceito de metacont ingências de Glen (1981)  considerando 
que o Estatuto do Desarmamento e o Decreto Nº 5123 de 1º de julho de 2004, 
que o regulamenta, são metacont igências pois descrevem comportamentos 
diferentes para os diversos segmentos da sociedade. Analisamos cada art igo 
desses disposit ivos legais e verificamos que estas leis descrevem muito bem 
operacionalmente os comportamentos esperados dos diferentes segmentos da 
sociedade. Também são mencionadas conseqüências para os diversos 
comportamentos, tais como na descrição do Porte ilegal de arma de fogo de uso 
perm it ido, disposto no art . 14. Essas conseqüências são const ituídas de 
determ inadas punições para comportamentos cont rários ao desarmamento e 
também por reforços posit ivos para comportamentos desejáveis, variável 
importante que vai de encont ro a uma aplicação eficaz da análise do 
comportamento. Segurança, sent imento fundamental para nossa sobrevivência. 
Buscaremos cada vez mais mecanismos de fuga, evitação da violência, fechando-
nos em nossos próprios guetos ou uma cultura de paz, de enfrentamento e 
cont role? Questão que merece reflexão e será respondida no Referendo popular 
em outubro de 2005. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' ñ�ò ������������� , ó.ô õ�ñ ö :  18: 00: 00   ) ñ�÷ :  19: 30: 00 
�� 6 ø"ù4ù4ú�ø"ù �  CBM Clínica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 $7(1',0(172�$�*58326�'(�'(3(1'(17(6�48Ë0,&26�(�)$0,/,$5(6�(0�7(5$3,$�&2*1,7,92�&203257$0(17$/�
 
Edim ar Costa (Unisal) , Elizabeth Nogueira (Unisal)  
 5 ø"ù���÷�ö ����

Diante de uma mesma situação de crise os indivíduos geralmente reagem de 
maneira muito diferente, seja com maior ou menor sucesso, e tal reação, acaba 
gerando um nível de est resse, tensão e ansiedade. Essa crise não é desencadeada 
em função de uma situação ou uma circunstância específica, mas, da percepção 
que uma pessoa tem do acontecimento e de sua capacidade em resolvê- la ou 
não. Existem inúmeras explicações para entender o que leva uma pessoa a usar 
drogas e tornar-se dependente. I nicialmente é a busca do prazer aliado também a 
capacidade de aumentar a cr iat ividade e o desempenho social que não se pode 
deixar de levar em conta. I ndependente dos mot ivos com que o paciente faz uso 
de certas substâncias, até sua chegada ao atendimento, seja pela família, am igos 
ou empresa. Esses mot ivos o fizeram est igmat izado e de certa forma causando 
uma deterioração na sua vida, o que acaba criando prejuízos e perdas que são 
irreparáveis caso não seja feita uma intervenção adequada. Desta maneira 
podemos just ificar a necessidade e a importância de um projeto de atendimento 
voltado à recuperação do dependente quím ico, bem como um t rabalho em 
conjunto com os fam iliares destes. Pois, muitas vezes pôr uma questão de lim ites 
de intolerância, todas as tentat ivas de convivência e adequação já foram 
ult rapassadas, com isso, torna-se impossível uma convivência pacífica. O projeto 
visa oferecer ainda uma ênfase na ident ificação e na modificação de crenças que 
aumentam a fissuras, na atenuação do estado afet ivo negat ivo, no aprendizado 
de várias técnicas cognit ivas comportamentais, ou seja, não contando somente 
com a força de vontade para ficar e manter-se abst inente e no auxilio aos 
pacientes para irem além da abst inência e realizarem mudanças posit ivas 
fundamentais no modo como vêem a vida e o futuro, levando-os a um novo 
&# 8220; est ilo de vida&# 8221; . A Terapia Cognit iva Comportamental é uma 
forma de terapia sistemát ica baseada na realidade objet iva e focal. Onde localiza 
o problema t razido pelo paciente, buscando uma solução no tempo que for 
necessário para cada um. Logo, a percepção dos acontecimentos influencia 
diretamente nossas emoções que são a base para muitos t ranstornos 
psiquiát r icos. 
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Mayra Helena Meneghello (Universidade de São Paulo) , Edwiges Silvares (Universidade de São 
Paulo)  
 5 ø"ù���÷�ö ����

Desde 2001 o atendimento oferecido pelo Projeto Enurese, j unto a clinica-
escola do I PUSP, foi sistemat izado tendo em vista a busca de conhecimentos na 
direção de um t ratamento baseado em evidência. A part ir  de 2004, foi adotado, 
pelo Projeto, um novo sistema de t r iagem, quando se passou a enviar 
quest ionários (em branco)  pelo correio e condicionar a inscrição da família ao 
t ratamento a part ir  da resposta a tais quest ionários. Nessa medida, com o novo 
procedimento foi estabelecida uma relação cont ingencial ent re o Projeto Enurese 
e famílias que responderam e retornaram os quest ionários enviados a elas. A 
escolha desse novo sistema baseou-se em duas razões. Uma, era evitar a evasão 
ao t ratamento, pois se encont ra na literatura a informação de que o atendimento 
à solicitação de preenchimento de quest ionários ou testes no início do t ratamento 
é um preditor da cont inuidade no mesmo. Como o t ratamento comportamental 
para enurese demanda um grande esforço da família, é importante que os 
interessados demonst rem condições de fazer a sua parte do t rabalho e de se 
manter nele. Out ra razão era aumentar a adesão ao t ratamento, pois esse novo 
sistema parece selecionar pessoas dispostas a arcar com o custo de resposta 
necessário à obtenção de um resultado posit ivo (o cont role da enurese) . Foram 
enviados para cada família dois quest ionários de avaliação comportamental (dois 
Cbcls:  um para cada responsável)  e um envelope selado para que as famílias, 
cadast radas por contato telefônico, pudessem retorná- los ao Projeto, sem ônus 
financeiro para a família. De 214 quest ionários enviados, 160 (75% )  foram 
devolvidos, o que evidencia que 25%  dos inicialmente interessados pelo serviço 
não conseguiram apresentar um interesse m ínimo pela própria inserção nele. 
Comparando-se a taxa de evasão antes do novo procedimento (2001-  2003)  e 
depois (2004-2005)  foi possível verificar ter havido quat ro (N= 4)  casos de evasão 
em 57 atendimentos antes do procedimento cont ingencial, e dois (N= 2)  em 27, 
depois dele. Assim  se de um lado, pode-se observar a baixa taxa de evasão, com 
ambos os procedimentos, de out ro, verificou-se que não houve diferença 
significat iva quanto à evasão ao t ratamento em função dos diferentes 
procedimentos (c2= 0, 004, gl-1, p= 0,948) . Acredita-se, porém, que tal efeito 
venha a ser observado em relação à taxa de adesão quando esta for avaliada com 
base no número de faltas aos atendimentos, o que ainda não pode ser feito tendo 
em vista que alguns atendimentos não foram finalizados. 
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Maria Angélica Com is (Unifesp) , Gildo Angelot t i (Unifesp)  
 5 ø"ù���÷�ö ����

Muito se tem estudado com relação às drogas psicot rópicas, portanto o 
presente estudo teve como objet ivo t ipificar os padrões de consumo de drogas 
em universitár ios primeiroanistas do curso de biologia de uma universidade 
part icular situada na zona sul da cidade de São Paulo dos períodos matut ino e 
noturno. A amost ra foi composta por 60 alunos da faculdade de biologia, ou seja, 
30 alunos do período matut ino sendo, 76,67%  (N= 23)  do sexo fem inino e 
23,33%  (N= 7)  do sexo masculino e 30 alunos do período noturno sendo, 46,67%  
(N= 1)  do sexo fem inino e 53,33%  (N= 16)  do sexo masculino. As idades dos 
sujeitos variaram ent re 18 e 41 anos. Como inst rumentos foram ut ilizados uma 
carta de consent imento informado, um quest ionário com seis perguntas com 2, 5 
e 4 alternat ivas elaborado pela Autora e o inventário Drug Use Screening -  
Revised (DUSI -R)  que é dividido em 10 áreas. São elas:  o comportamento de uso 
de drogas, o relacionamento interpessoal, desordens psiquiát r icas, padrões de 
comportamentos, saúde, competência social, sistema fam iliar, escola, t rabalho, 
lazer e recreação. O inventário é composto por 150 questões fechadas que 
objet ivaram levantar possíveis problemas nas respect ivas áreas da vida do 
sujeito. A aplicação ocorreu de forma colet iva em sala de aula primeiramente foi 
ent regue a carta de consent imento e em seguida o inventário. O procedimento de 
coleta de dados ocorreu em um dia.A part ir  dos dados levantados pôde-se 
verificar que as duas amost ras apresentaram resultados não significat ivos no Test  
t  ao nível de 5% , portanto as amost ras são semelhantes em todos os 
aspectos.Ressalta-se ainda a necessidade de pesquisas mais aprofundadas sobre 
o tema que possam sanar as dúvidas do presente estudo.Palavras-chave:  
Universitár ios;  drogas;  aspectos psicológicos. 
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Juliana Cot ta Ferreira Soares (Universidade Vale do Rio Doce) , Raquel Araújo Gusm ão 
(Universidade Vale do Rio Doce) , João Carlos Muniz Mart inelli (Universidade Vale do Rio Doce) , 
Marco Antônio Am aral Chequer (Universidade Vale do Rio Doce)  
 5 ø"ù���÷�ö ����

O uso da bicicleta no espaço urbano tem ganhado notoriedade nacional e 
internacional por ser um meio de t ransporte alternat ivo, não poluente e adequado 
ao t rânsito de pequenas distâncias. Como veículo alternat ivo, a bicicleta tende a 
ser ut ilizada para os mais variados fins e para diferentes interesses sociais. Como 
prát ica cultural, a bicicleta está associada a sua história de uso pela população, e 
sob cont role de variáveis individuais e colet ivas que cont rolam a em issão de 
comportamentos relacionados à circulação no ambiente urbano. A presente 
pesquisa tem como objet ivo verificar fatores relacionados ao uso da bicicleta pelo 
ciclista que t rafega na área urbana de Governador Valadares. Método:  Serão 
coletados dados de ciclistas durante o t rafego nas vias urbanas na região cent ral 
e imediações. Estes serão abordados e convidados a part icipar de uma ent revista 
que irá avaliar dados sobre os usuários ( idade, sexo, composição fam iliar, 
ocupação, escolaridade sobre o uso da bicicleta (horários, deslocamentos, 
frequência, vias de acesso e dest inos mais freqüentes;  previsão de uso 
(manutenção do uso diante de melhora da condição de vida ou aquisição de 
veículo motorizado nível de conhecimento sobre leis de t rânsito;  história de 
infrações e acidentes nas vias públicas e sugestões para melhoria das condições 
de circulação e t ráfego. Pretende-se com a presente pesquisa cont r ibuir para 
maior conhecimento sobre o comportamento do ciclista a part ir  dos relatos dos 
próprios usuários, ident ificando condições antecedentes e conseqüentes ao uso, 
possibilitando assim  analisar funcionalmente prát icas culturais associadas ao 
emprego da bicicleta como meio de t ransporte na cidade de Governador 
Valadares. 
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Andréia Mart inez Jozefczyk (Universidade Federal de São Carlos) , Tania Duque Lopes 
(Universidade Federal de São Carlos) , Maria De Jesus Dut ra Dos Reis (Universidade Federal de 
São Carlos (Psicologia) )  
 5 ø"ù���÷�ö ����

Segundo pesquisas o álcool, é a droga mais ut ilizada no Brasil. Assim ., 
atualmente profissionais tem discut ido, em diversas áreas, os modos de terapia 
efet ivos para usuários de álcool. Dado a importância social e de saúde desse 
tema, há necessidade e relevância para a Saúde Pública de estudos referentes a 
técnicas terapêut icas efet ivas para indivíduos alcoolistas. Considerando, como 
ponto de part ida para uma terapia, e de acordo com a Análise do Comportamento 
a análise dos fatores (psicológicos/ biológicos/ sociais)  que a condicionam/ mantêm 
o comportamento do uso de álcool, é necessário levantar a influencia de tais 
fatores com a maior abrangência possível para uma análise funcional. Assim , a 
Análise do Comportamento, at ravés da técnica da Análise Funcional vem a 
cont r ibuir para tal estudo. A ut ilização uma personagem de filme, para uma 
Análise Funcional, pode most rar os estereót ipos referentes a esse modelo de 
comportamento, assim  como as dificuldades de t ratamento, adesão e situações 
cont ingentes a pessoas com comportamentos drogadítos.Deste modo foi proposto 
pelas autores do presente t rabalho, uma análise funcional dos comportamentos 
da personagem, do sexo fem inino, de um filme, Gwen . Gwen Cummings (Sandra 
Bullock)  é dependente de álcool e nicot ina. Foi internada por 28 dias em uma 
Clínica de Reabilitação como punição por dir igir  embriagada e causar um acidente 
(sem vít imas) . Durante o inicio do t ratamento Gwen se depara com uma série de 
dificuldades de adaptação, desde a conter uma auto- regra na qual podia parar de 
beber quando desejar, dificultando a adesão ao t ratamento até aos sintomas de 
abst inência do álcool;  porém ao final deste ocorre uma série de mudanças 
significat ivas dos comportamentos mal adaptados alcoolistas da personagem. 
Com isso, no presente estudo, procuraremos analisar com a perspect iva da 
Análise do Comportamento, a forma como gradat ivamente ocorreu à mudança de 
comportamento da cliente Gwen, analisando as cont ingências em que se inseriam 
os comportamentos antes e durante o t ratamento m inist rado. Além das 
est ratégias ut ilizadas pelos terapeutas e dando abertura a out ras est ratégias 
possíveis que poderiam ser ut ilizados pelo terapeuta. Para isso, ut ilizamos as 
descrições e falas de algumas cenas do filme para elucidar esses 
comportamentos. 
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Luciana Chequer Saraiva (Universidade Vale do Rio Doce) , João Carlos Muniz Mart inelli 
(Universidade Vale do Rio Doce) , Marco Antônio Am aral Chequer (Universidade Vale do Rio 
Doce)  
 5 ø"ù���÷�ö ����

Algumas pesquisas vêm incluindo dados obt idos na m ídia impressa como 
fonte de informações sobre acidentes automobilíst icos. Alguns autores informam 
que tais dados podem ser ut ilizados como complementos ou informações 
adicionais na comparação dos dados obt idos junto a órgãos públicos, ainda que 
essa fonte de dados possa sugerir alguma imprecisão e vieses de quem relata. A 
presente pesquisa tem como tema os acidentes de t rânsito publicados no Diário 
do Rio Doce (DRD)  de Governador Valadares -  MG, de agosto de 2004 a julho de 
2005. Método:  Serão coletados dados sobre acidentes de t rânsito envolvendo 
veículos automotores e não automotores (bicicletas e carroças, p.e.) . A coleta 
será feita nos arquivos do DRD e na biblioteca do Núcleo ACPC/ UNI VALE. Ent re as 
variáveis pesquisadas incluem-se aquelas relacionadas ao veículo, condições das 
vias, perfil das vít imas ( idade, sexo, adequação comportamental na condução do 
veículo, número de part icipantes do acidente) , gravidade ( fatalidade) , clima, 
horário e local do acidente. Pretende-se com os dados obt idos comparar a 
ocorrência dos acidentes às variáveis pesquisadas. Os dados serão regist rados no 
programa estat íst ico SPSS 10.0, para posterior t ratamento dos dados e 
levantamento de regularidades na ocorrência de acidentes e variáveis 
relacionadas. 
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Deise Rosa (PUC-SP) , Melania Moroz (PUC -SP -  orientadora)  
 5 ø"ù���÷�ö ����

Este t rabalho tem por finalidade estudar a agressividade infant il, pois o 
número de reclamações de crianças com problemas de relacionamento devido a 
sua agressividade têm aumentado nas escolas e na sociedade de um modo geral. 
Este t rabalho de mest rado, ainda em andamento, têm como questões dir igentes;  
a incidência de comportamentos agressivos em crianças em idade pré-escolar, 
quais comportamentos são mais frequentes, em que circustâncias eles ocorrem e 
quais as cont ingências a tais incidentes? Estão sendo observadas crianças em 
idade de 4 e 5 anos (Jardim  I I ) , em at ividades no Parque de uma escola part icular 
da Cidade de Cascavel no interior do Paraná, e após as observações, com 
regist ros cursivos, os comportamentos agressivos serão analisados 
funcionalmente. Concluindo ou não as hipóteses levantadas, dent re elas a de que 
os comportamentos agressivos podem estar sendo reforçados posit ivamente, 
pelas atenções recebidas ou reforçados negat ivamente pelas interrupções de 
algumas situações aversivas. 
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Marco Antônio Am aral Chequer (UNIVALE -  Universidade Vale do Rio Doce) , João Carlos Muniz 
Mart inelli (UNIVALE -  Universidade Vale do Rio Doce) , Elizeu Borlot i (UFES -  Universidade 
Federal do Espir ito Santo) , Luciano De Sousa Cunha (UFES -  Universidade Federal do Espir ito 
Santo) , Ariane Rocha Cunha (UNIVALE -  Universidade Vale do Rio Doce) , Neuza Mires Ferreira 
(UNIVALE -  Universidade Vale do Rio Doce)  
 5 ø"ù���÷�ö ����

O presente projeto tem por objet ivo verificar a diferença ent re gêneros no 
relato de eventos privados (comportamento emocional)  a part ir  de cont ingências 
de reforçamento pré-programadas. Método:  Part icipantes:  Farão parte da 
pesquisa 104 part icipantes, de ambos os sexos, com idade ent re 18 e 25 anos. Os 
part icipantes deverão estar cursando o ensino superior em qualquer área do 
conhecimento ou período do curso e não ter história experimental em relação ao 
procedimento proposto. Os part icipantes serão agrupados de acordo com o sexo, 
sendo o GRUPO I , composto por 52 indivíduos do sexo masculino e o GRUPO I I  
por 52 indivíduos do sexo fem inino.Material/ procedimento:  Será aplicado o 
software "PsychoTacto", sendo programados dois grupos de cont ingências:  
Reforçamento Posit ivo/ Punição Negat iva e Punição Posit iva/ Reforçamento 
Negat ivo. O software regist ra dados de ident ificação como sexo, idade, curso (ou 
profissão)  e código do part icipante. Durante o experimento, apresenta uma tela 
dispondo de quat ro est ímulos ( "cards") , sendo uma localizada na parte superior 
cent ral da tela (est ímulo-modelo) , e mais t rês est ímulos, alinhados 
horizontalmente na parte inferior da tela (est ímulos-comparação) . Serão 
apresentadas 100 telas, 50 para cada cont ingência. O part icipante deverá 
responder clicando com o mouse no est ímulo comparação, sendo a conseqüência 
programada de acordo com a cont ingência em estudo. Ocorrendo respostas aos 
est ímulos-comparação, é disponibilizada na tela uma conseqüência, que indica se 
a resposta está certa ou errada. Ao térm ino de cada fase do procedimento, será 
solicitado a responder questões sobre o que sent iram ( tacto de eventos privados)  
em relação ao seu desempenho durante a tarefa. Ambos os grupos responderão a 
um quest ionário fechado e aberto, na metade e fim  do procedimento. Pretende-se 
verificar:  a relação ent re o tempo de resposta e exposição às cont ingências;  o 
conteúdo do relato verbal com ou sem resposta pré-definida;  diferenças nos 
relatos em cada fase experimental;  a inferência causal sobre o estado interno 
decorrente da exposição às cont ingências experimentais.Todos as análises terão 
como variável a diferença ent re gênero.Palavras Chave:  Sent imento;  Análise 
Experimental do Comportamento;  Tacto;  Eventos privados. 
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Souzanne Langner Dupont  (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA) , Maria Rita Zoéga 
Soares (UEL)  
 5 ø"ù���÷�ö ����

Profissionais da saúde que atuam com crianças deveriam ser capazes de 
ident ificar dificuldades de pais e filhos para implementarem est ratégias efet ivas 
para a adaptação de crianças ao contexto hospitalar. A efet ividade do t ratamento 
de saúde disponibilizado para a criança é influenciada também por habilidades 
dos pais em ut ilizar o sistema de saúde, adm inist rando intervenções prevent ivas 
e curat ivas. No presente t rabalho, demonst ra-se a viabilidade da orientação de 
pais como est ratégia para melhor adaptação de crianças nesse contexto, o qual 
geralmente é causa de determ inados padrões comportamentais infant is, tais 
como ansiedade, apat ia, distúrbios de sono e de alimentação, ent re out ros. A 
hospitalização pode ser uma experiência difícil também para pais que, nessa 
situação, geralmente observam procedimentos dolorosos ou desagradáveis, sem 
estarem preparados, além de não poderem tomar determ inadas decisões ou 
executar certas at ividades com seu filho.Tal condição evidencia a necessidade da 
inclusão dos pais na intervenção psicológica em hospitais a fim  de alterar o seu 
comportamento e o do próprio paciente. Pais sem orientação podem ter 
dificuldade para lidar eficazmente com certos padrões comportamentais da 
criança durante a internação, podendo até mesmo prejudicar a adaptação desta à 
situação. Algumas est ratégias podem ser simples e possíveis de serem 
implementadas no contexto hospitalar. Perm it ir  aos pais que acompanhem seu 
filho durante a anestesia pode aliviar os efeitos da separação e da ansiedade da 
criança. I nst ruções dadas aos pais podem ajudá- los a lembrar informações, 
aumentar a adesão às rot inas, reconhecer determ inados sintomas e manejá- los 
adequadamente, bem como reduzir o número de problemas no retorno ao lar. 
Sugere-se que sejam específicas, claras e concretas. A eficácia destas deve ser 
avaliada at ravés do nível e da organização de seu conteúdo, de modo a auxiliar 
no desenvolvimento das tarefas propostas. Assim , at ravés da orientação, pais 
devem tornar-se conscientes da importância de apoiarem seus filhos nessa 
situação. A relação estabelecida ent re pais e filhos no hospital pode ser referência 
para o estabelecimento de out ras relações sociais e de obtenção de apoio durante 
a vida da criança, cont r ibuindo para sua saúde física e mental, assim  como para 
seu bem-estar individual. 
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Mariana Peixoto (UNITRI  -  CENTRO UNIVERSITÁRIO DO TRIÂNGULO) , Daisy Silva (UNITRI  -  
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO TRIÂNGULO) , Alexandre Montagnero (UNITRI  -  CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DO TRIÂNGULO) , Alvaro Rodrigues (UNITRI  -  CENTRO UNIVERSITÁRIO DO 
TRIÂNGULO)  
 5 ø"ù���÷�ö ����

A psicologia evolut iva tem ganhado cada vez mais espaço no cenário atual 
do mundo acadêmico e na analise do comportamentos como um importante 
componente nos antecedentes filogenet icos que interferem e determ inam muitos 
comportamentos. O papel das variáveis culturais e ontogenét icas já foram alvo de 
um sem fim  de pesquisas, porem as variareis filogenet icas permanecem como um 
campo pouco explorado de pesquisa na analise funcional. O objet ivo desta 
pesquisa foi aplicar um quest ionário piloto com 10 perguntas onde havia apenas 
duas escolhas uma ia ao encont ro da lógica e out ra ia ao encont ro da nossa 
" lógica evolut iva", por exemplo havia a pergunta:  "você esta num edifício em 
chamas, se abrir  a porta da direita salva seu filho, se abrir  a porta da esquerda 
salva 10 crianças, o que você faz? A primeira alternat iva segue nossa tendência 
evolut iva de perpetuar nossos genes e a segunda segue uma lógica obvia de 
vidas a serem salvas. O quest ionário versou sobre perguntas que foram da 
matemát ica intuit iva a percepção de contam inação. Part iciparam da pesquisa 300 
estudantes universitár ios de ambos os sexos da cidade de Uberlândia. Os 
resultados analisados a part ir  do QI  quadrado indicaram uma diferença 
significat iva no índice de predileção em todas as perguntas que favoreciam nossa 
lógica filogenet ica a p< 0,05. Estes resultados indicam a importância de se fazer 
pesquisas na área e de se invest ir  em inst rumentos validados para se levar em 
conta o componente filogenet ico do comportamento na analise funcional na 
clinica, escola e organizações.  
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Mariana Peixoto (UNITRI  -  CENTRO UNIVERSITÁRIO DO TRIÂNGULO) , Álvaro Rodrigues 
(UNITRI  -  CENTRO UNIVERSITÁRIO DO TRIÂNGULO) , Bianca Bat ista (UNITRI  -  CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DO TRIÂNGULO) , Alexandre Montagnero (UNITRI  -  CENTRO UNIVERSITÁRIO 
DO TRIÂNGULO)  
 5 ø"ù���÷�ö ����

No Brasil existem poucas pesquisas focando a diferença no processamento 
de informação de homens e mulheres no que diz respeito a tomada de decisão 
frente a est ímulos ameaçadores. O objet ivo desta pesquisa foi avaliar at ravés de 
uma tarefa experimental, se havia diferença ent re os sexos no tempo de 
avaliação gasto para completar uma frase com uma possibilidade negat iva e 
posit iva. Part iciparam desta pesquisa 36 universitár ios, 18 homens e 18 mulheres 
de diversos cursos de graduação. Os experimentos foram realizados no 
laboratório de psicologia experimental com o aplicat ivo super Lab. ® . Os 
part icipantes liam frases na tela do computador com uma lacuna, em seguida 
apareciam 3 possibilidades para completar a frase, uma delas era posit iva, out ra 
negat iva e out ra incoerente para servir de cont role, por exemplo:  "Paulo recebeu 
um telefonema..."  seguido das alternat ivas:  da sua namorada combinando um 
encont ro (posit iva)  "do pronto socorro" (negat iva)  ou "e as luzes do quarto 
estavam acesas ( incoerente)  após cada frase aparecia uma tela em branco 
momento onde o part icipante deveria teclar 1 caso achasse que a frase 
completava bem a lacuna ou 2 caso achasse que não. Os tempo de decisão e as 
respostas foram armazenadas pelo programa. Os resultados forma analisados 
com teste t  que revelaram que as mulheres foram significat ivamente mais lentas 
para tomar uma decisão quando estavam diante de uma frase negat iva 
t (17)= 2,336 p= 0,033. Apesar deste cont raste, no que diz respeito a quant idade 
de escolhas posit ivas e negat ivas um teste T para amost ras independentes 
revelou que as mulheres não diferiram do homens. Este dados indicam que a 
tomada de decisão frente a est ímulos que envolvem um componente aversivo é 
semelhante em homens e mulheres, porem as mulheres tem a tendência a ut ilizar 
mais recursos cognit ivos antes de tomar uma decisão o que acaba influenciando 
no tempo. 
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Souzanne Langner Dupont  (UEL-  UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA) , Anderson 
Rodrigues Costa (CESUMAR-  CENTRO DE ENSINO DE MARINGA)  
 5 ø"ù���÷�ö ����

Os Transtornos Alimentares são definidos como desvios do comportamento 
alimentar que podem levar ao emagrecimento ext remo (caquexia)  ou à 
obesidade, ent re out ros problemas físicos e incapacidades. Os principais t ipos de 
Transtornos Alimentares, definidos pelo CI D-10 e pelo DSM- I V, são a Obesidade, 
a Anorexia Nervosa e a Bulim ia Nervosa. Neste t rabalho, procurou-se caracterizar 
diferentes t ipos de Obesidade e dar subsídios a psicólogos comportamentais 
frente a este t ranstorno. Obesidade pode ser definida como uma doença universal 
de prevalência crescente e que vem adquir indo proporções alarmantemente 
epidêm icas, sendo um dos principais problemas de saúde pública da sociedade 
moderna. Pode ser classificada de diversas formas, como em relação ao I MC 
( índice de massa corpórea) , às circunstâncias em que ocorre, ao consumo e gasto 
de energia e de acordo com a disposição da gordura no corpo. A Obesidade tem 
et iologia múlt ipla, com diversos fatores de r isco, não podendo ser explicada por 
um fator isolado, como aprendizagem, genét ica, regulação neural, metabólica, 
endocrinológica, psicológica ou social. A part ir  da ident ificação das funções do 
comportamento de comer para o cliente, da análise de sua história de vida e da 
ident ificação das variáveis ambientais relacionadas a este comportamento, o 
psicólogo comportamental deve t rabalhar com o desenvolvimento de autocont role 
(ou seja, o fortalecimento de comportamentos desejáveis e enfraquecimento de 
comportamentos indesejáveis compet it ivos)  e mudança de hábito alimentar, 
cr iando condições para que o cliente altere as cont ingências do seu ambiente. Em 
termos do repertório comportamental do cliente, o psicólogo pode enfat izar 
aspectos tais como:  melhorar e ampliar aspectos do repertório pessoal, social, 
afet ivo e que t ragam conseqüências grat ificantes;  avaliar rot ina:  o que gosta e 
faz, o que gosta e não faz, o que não gosta e faz, o que não gosta e não faz;  
est imular a expressão de pensamentos e sent imentos de forma adequada;  
desenvolver várias formas de reforçamento, ent re out ros. 
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Souzanne Langner Dupont  (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA) , Wivian Christ ina 
Mineiro Sá (UEL e CNPQ) , Maria Rita Zoéga Soares (UEL)  
 5 ?7@�B�>�= ����

O t ratamento do câncer infant il geralmente é prolongado, demanda um 
tempo considerável de hospitalização. A hospitalização infant il envolve diversos 
est ressores e é causa de determ inados padrões comportamentais de pacientes 
infant is, que podem provocar problemas a curto, médio e longo prazo. Os pais 
são uma importante fonte de informação sobre a dor da criança hospitalizada e 
precisam part icipar at ivamente com a equipe de saúde para que esses métodos 
sejam efet ivos. A literatura tem demonst rado a efet ividade de programas 
educat ivos, em função dos quais, pais podem ter maior cont role da situação, 
sent ir-  se mais confortáveis, saber exatamente aquilo por que seu filho está 
passando, podendo assim , proporcionar- lhe maior conforto e suporte emocional. 
At ravés de at ividades lúdicas a criança pode agir mais at ivamente no ambiente 
hospitalar, uma vez que a brincadeira perm ite uma maior manipulação das 
variáveis ambientais. O brincar pode adquir ir  um papel fundamental dent ro do 
hospital, ao ser ut ilizado como uma ferramenta de informação. Desse modo, o 
lúdico pode auxiliar na possibilidade de ampliar as alternat ivas que cont r ibuem 
para o bem estar no processo de enfrentamento das adversidades advindas da 
doença. 
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Felipe Pim entel (FAESA) , Thaís Carvalho (FAESA)  
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A ut ilização de técnicas aversivas vem apresentando-se como inst rumento 
bastante ut ilizado no t ratamento dos distúrbios de ansiedade. Trata-se de uma 
abordagem terapêut ica defendida, muitas vezes, pela abordagem cognit ivista 
comportamental, baseada em técnicas como a dessensibilização sistemát ica, 
inundação ou técnica implosiva, exposição com prevenção de respostas, regist ro 
de pensamentos disfuncionais e confirmação da realidade. Nesse sent ido, o 
presente t rabalho objet iva cont r ibuir para a análise e a discussão de questões 
referentes à ansiedade e à ut ilização de técnicas, sejam elas aversiva ou não, no 
t ratamento dos t ranstornos relacionados a mesma. Para tal recorreu-se à 
perspect iva de compreensão dos fundamentos teóricos que permeiam essa 
tópica, mantendo a cent ralidade do tema reflet ida em torno de uma análise 
bibliográfica que busca, por sua vez, conhecer a opinião dos principais autores do 
assunto, totalizando 18 fontes, sob a luz da filosofia behaviorista radical. Por meio 
da ut ilização de alguns exemplos, foram analisadas algumas variáveis relevantes 
no processo de instalação de comportamentos t idos como ansiosos, bem como 
fora discut ido o processo de análise dessas variáveis com o objet ivo de atentar 
para possíveis explicações sobre a forma como este padrão comportamental, 
caracterizado pelo termo ansiedade, é instalado, para que, então, seja possível a 
aplicação de técnicas terapêut icas condizentes. Essas análises, j untamente com a 
apreciação das diversas técnicas existentes e aplicáveis nos casos de ansiedade, 
nos conduziram a significat ivas conclusões a respeito da existência de algumas 
implicações na ut ilização de métodos aversivos. Observou-se que durante a 
ut ilização dessas técnicas aversivas, muitas vezes, é comum que o 
comportamento problema desapareça momentaneamente, havendo, no entanto, 
grande chance de voltar a ocorrer na mesma ou em out ra topografia, por fim , é 
mant ida a sua função, o que, em grosso modo, reafirma que a punição não 
garante, necessariamente, sua eficácia em longo prazo. Finalmente o t rabalho 
sugeriu a implementação de técnicas que possam oferecer ao sujeito a 
oportunidade de ent rar em contato com cont ingências naturalmente reforçadoras, 
fortalecendo as respostas que as produziu e enfraquecendo as respostas de fuga 
e esquiva. 
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Am anda Abreu Silva (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA) , Carlos Eduardo Costa 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA) , Silvia Regina De Souza (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE LONDRINA)  
 5 ?7@�B�>�= ����

A tarefa de casa é um importante inst rumento para que haja um bom 
desempenho acadêmico . Tendo em vista que o envolvimento parental se faz 
fundamental para uma boa realização da tarefa de casa, a presente pesquisa teve 
como objet ivo avaliar a eficácia de uma intervenção junto a pais. Antes, durante e 
ao final da intervenção foram analisadas as taxas de respostas dos 
comportamentos de :  "elogiar o comportamento da criança", "dar inst rução para 
execução da tarefa", "punir o comportamento da criança" e " fazer a tarefa pela 
cr iança". A pesquisa foi realizada em uma Escola Municipal da cidade de Londrina 
-  PR . Part iciparam da pesquisa quat ro mães e seus filhos. As crianças possuíam 
oito anos, cursavam a 2ª série e apresentavam dificuldades de aprendizagem. 
Todas as sessões do procedimento foram gravadas, a pesquisadora ent regava 
uma tarefa de Português e a criança a realizava sob supervisão da mãe (Etapa 1) . 
Em seguida a pesquisadora inst ruía a mãe com uma pequena palest ra, logo após 
a mãe assist ia a cr iança fazendo a tarefa sob supervisão da pesquisadora 
(apresentação de modelo)  e para finalizar a mãe novamente supervisionava a 
criança e a pesquisadora apresentava uma ficha para a mãe cada vez que ela 
elogiava o comportamento da criança e dava uma inst rução adequada, ao final de 
cada sessão as fichas eram somadas para serem t rocadas por prêm ios 
anteriormente escolhidos pelas mães (Etapas 2,3,4,5 e 6) . Na Dupla 1 pode-se 
observar uma dim inuição na taxa média de respostas na categoria " fazer pela 
cr iança" (1,4 R/ m in para 0,1 R/ m in)  e uma dim inuição na taxa média de 
respostas da categoria "punir"  (1,5 R/ m in para 0,6 R/ m in) . Para a Dupla 2 houve 
um aumento na taxa média de respostas da categoria "elogiar"  (0,3 R/ m in para 
0,4 R/ m in) , houve também uma dim inuição na taxa média de respostas da 
categoria " fazer pela cr iança" (0,4 para 0 R/ m in) . A Dupla 3 apresentou um 
aumento na taxa média de respostas da categoria "elogiar"  (0,1R/ m in para 0,5 
R/ m in) , apresentou também uma dim inuição na taxa média de respostas da 
categoria " fazer pela cr iança" (0,4 R/ m in para 0,02 R/ m in) . A mãe da Dupla 3 
apresentou uma dim inuição na taxa média de respostas na categoria "punir"  (1 
R/ m in para 0,6 R/ m in) . A Dupla 4 não completou o procedimento. Os resultados 
apontam a eficácia do procedimento na mudança da taxa média de respostas de 
algumas categorias. 
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Álvaro Rodrigues (UNITRI  -  CENTRO UNIVERSITÁRIO DO TRIÂNGULO) , Alexandre Montagnero 
(UNITRI  -  CENTRO UNIVERSITÁRIO DO TRIÂNGULO) , Bianca Bat ista (UNITRI  -  CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DO TRIÂNGULO) , Mariana Peixoto (UNITRI  -  CENTRO UNIVERSITÁRIO DO 
TRIÂNGULO) , Luana Tucci (UNITRI  -  CENTRO UNIVERSITÁRIO DO TRIÂNGULO)  
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Ainda são raros no Brasil os estudos focando o campo da memória de 
t rabalho, principalmente no que diz respeito as suas lim itações e sua relação com 
a emoção. A teoria cognit iva da ansiedade prediz que teremos a tendência a 
memorizar melhor est ímulos ameaçadores em det r imento a est ímulos neut ros 
pois focamos a atenção em eventos ou cont ingências que possam de alguma 
forma serem aversivas. No que diz respeito aos lim ites de nossa memória é um 
consenso que diante a uma lista de palavras a serem memorizadas os 
part icipantes terão a tendência a se lembrar melhor dos primeiros e dos últ imos 
itens da lista esquecendo a quase totalidade dos itens cent rais. O objet ivo desta 
pesquisa foi verificar se listas contendo palavras ameaçadoras posicionadas 
cent ralmente também seriam esquecidas com a mesma freqüência que palavras 
neut ras. Part iciparam deste estudo 14 estudantes universitár ios de ambos os 
sexos ente 18 e 25 anos, todos preencheram termos de consent imento e foram 
esclarecidos sobre objet ivo da pesquisa. Os dados foram coletados com o 
programa Super Lab ®  e consist iam na memorização de listas contendo 5, 7 e 9 
palavras, num total de 111 listas das quais 60%  eram const ituídas por uma 
palavra cent ral ameaçadora. A tarefa do sujeito consist ia em memorizar a lista, e 
depois de um tempo padrão escrever quais as palavras ele se recordava. Os 
dados foram analisados com teste T de comparação de médias relacionadas, que 
indicaram que os part icipantes se recordaram significat ivamente mais das 
palavras ameaçadoras quando estas estavam presentes se comparado as listas 
com palavras neut ras t= (13)  11,745 p< 0,001. Nas listas com palavras neut ras os 
part icipantes lembraram em média 10,8%  das palavras do cent ro da lista 
confirmando o efeito de posicionamento serial, contudo quando as palavras eram 
ameaçadoras os part icipantes lembraram em média 53,3%  das palavras. Estes 
resultados indicam que a qualidade aversiva de um est ímulo pode mobilizar 
grandes recursos atencionais do aparato cognit ivo privilegiando a sua 
memorização em um contexto em que normalmente ela não ocorreria. A part ir  
deste estudo podem ser realizados estudos mais amplos ut ilizando escalas validas 
e avaliando a relação direta ent re memória para est ímulos ameaçadores e a 
ansiedade. 
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Alexandre José De Souza Peres (Universidade Federal de Uberlândia)  
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A teoria sociocognit iva da personalidade enfat iza uma visão sobre a pessoa 
como um ser at ivo e que ut iliza processos cognit ivos para representar eventos, 
prever o futuro, escolher ent re diferentes rumos de ação e comunicar-se com os 
out ros. Desta forma, o comportamento pode ser explicado em termos de uma 
interação ent re a pessoa e o ambiente, a part ir  do processo de determ inismo 
recíproco. At ravés dos processos de aprendizagem observacional, 
condicionamento vicariante e processos auto-avaliat ivos e auto- reguladores, as 
pessoas desenvolvem julgamentos de auto-eficácia e padrões para a auto-
regulação, que caracterizariam sua personalidade. Já a teoria cognit iva considera 
essencialmente o processamento de informações e as at r ibuições causais como os 
processos responsáveis pelo desenvolvimento de competências e esquemas 
cognit ivos. A abordagem comportamental cognit iva, part indo dessas duas 
concepções, considera que a personalidade é formada por valores cent rais que se 
desenvolvem bem cedo na vida do indivíduo como resultado de fatores presentes 
em seu ambiente. Estes valores são importantes est ruturas cognit ivas 
organizadas categórica e hierarquicamente chamados esquemas e determ inam 
como as experiências e os est ímulos serão percebidos e conceituados. O 
ambiente, as característ icas e o comportamento do indivíduo determ inam-se 
reciprocamente const ituindo esquemas que determ inam como as experiências 
serão codificadas, avaliadas e categorizadas. Assim , o condicionamento operante, 
respondente e vicário e o determ inismo recíproco exercem papel fundamental na 
const ituição dos padrões de pensamento, de ação, sent imentos e reações 
corporais do indivíduo. Os problemas psicológicos têm origem em processos como 
aprendizagem insuficiente, realização de inferências incorretas tendo como 
fundamento informações insuficientes ou distorcidas e uma dist inção inadequada 
ent re 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 
característ icos no processamento de informações) . Apesar da reunião destes dois 
const ructos teóricos dist intos apresentar na prát ica clínica resultados 
surpreendentes para o t ratamentos dos diversos problemas e t ranstornos 
psicológicos, a terapia comportamental cognit iva ainda não possui uma teoria da 
personalidade consistente, j ustamente por part ir  de princípios teóricos dist intos:  a 
psicologia comportamental e a psicologia cognit iva. Assim , o objet ivo deste painel 
é demonst rar os avanços feitos até aqui na const rução de uma teoria de 
personalidade que tenta reunir esses dois campos de estudo e, ao mesmo tempo, 
apontar suas incompat ibilidades teóricas. 
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I vy Mart inez (Universidade Estadual Paulista -  UNESP Bauru) , Dora Taques (Universidade 
Estadual Paulista -  UNESP Bauru) , Renata Asato (Universidade Estadual Paulista -  UNESP 
Bauru) , Christ iana Alm eida (Universidade Estadual Paulista -  UNESP Bauru) , Ahianassan 
Terreri (Universidade Estadual Paulista -  UNESP Bauru) , Olga Rodrigues (Universidade Estadual 
Paulista -  UNESP Bauru)  
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A sobrevida de bebês nascidos em condições adversas têm sido favorecida 
com os avanços da tecnologia. Como conseqüência desse quadro, alterações de 
desenvolvimento tornaram-se mais freqüentes e assim , há um aumento crescente 
nos programas de intervenção precoce e no desenvolvimento de novos 
inst rumentos para ident ificação das defasagens apresentadas por bebês. O 
monitoramento do desenvolvimento de bebês no primeiro ano de vida é feito 
at ravés do I nventário Portage Operacionalizado ( I PO) , em um projeto de 
extensão e, também, de pesquisa, realizado no Cent ro de Psicologia Aplicada -  
Unesp -  Bauru. Este inst rumento é composto por 580 comportamentos 
dist r ibuídos em cinco áreas, separados por faixa etária de zero a seis anos e uma 
área específica para bebês de zero a quat ro meses, cujo protocolo contém 45 
comportamentos. O t rabalho é desenvolvido no sent ido de m inim izar problemas 
que podem comprometer irremediavelmente o desenvolvimento. Além da 
orientação aos pais no sent ido de intensificar as interações ent re eles e o bebê, 
promovendo um ambiente est imulador. O presente t rabalho pretende analisar o 
repertório comportamental de bebês nos primeiros t rês meses de vida, a part ir  
deste protocolo. Part iciparam deste estudo 46 bebês, sendo 25 meninos e 21 
meninas, avaliados em data próxima do aniversário de mês. A proposta inicial do 
inst rumento sugere que a cada mês todos os comportamentos sejam avaliados. 
Os comportamentos observados para pelo menos 50%  dos sujeitos analisados 
foram considerados " t ípicos" para cada mês. Os resultados obt idos da aplicação 
dos 45 comportamentos sugeridos pelo Protocolo de Est imulação I nfant il no 
primeiro mês de vida apontam que 22, para as meninas e 21 para os meninos são 
os comportamentos que a maioria apresentou no primeiro mês. No segundo mês, 
a maioria das meninas e meninos apresentou 10 comportamentos. Já no terceiro 
mês, os meninos apresentaram 9 comportamentos, enquanto elas apresentaram 
6. Considerando os comportamentos que aparecem diferentemente para meninos 
e meninas a cada mês temos que no primeiro mês um comportamento só parece 
para os meninos e dois somente para as meninas. Estes aparecem no 2º mês 
para ambos. No 2º mês diferem em apenas um comportamento, que, também 
aparece no mês seguinte. No terceiro mês somente os meninos apresentam t rês 
out ros comportamentos. Os resultados parecem indicar que há diferença ent re o 
desempenho de meninos e meninas, ainda que pequenas. Most ram, também, que 
menos comportamentos a cada mês parecem ser suficientes para avaliar o 
desenvolvimento dos bebês, dim inuindo o tempo de avaliação e, 
conseqüentemente a angúst ia que avaliações causam nos pais.  
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Andressa Anelita Gonçalves De Sant  Ana (Cent ro Universitário de Santo André -  UniA) , 
Regiane Ferreira Couto (Cent ro Universitário de Santo André -  UniA) , Sonia Maria De Barros 
(Cent ro Universitário de Santo André -  UniA) , Eliana Ham asaki (USP /  UniA)  
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A violência cont ra a mulher acontece no mundo inteiro e at inge as mulheres 
em todas as idades, diferentes graus de inst rução e independentemente de classe 
social, raça, etnia, religião e orientação sexual. A violência de gênero em seus 
aspectos físicos, sexuais e psicológicos é um problema que está ligado ao poder 
onde, de um lado, impera o domínio dos homens sobre as mulheres, e de out ro, 
uma ideologia dom inante que lhe dá sustentação e tem como base a desigualdade 
existente ent re homens e mulheres. A part ir  de dados que denunciam grande 
índice de violência cont ra a mulher, realizou-se uma caracterização da violência 
sexual na região do grande ABC Paulista. Para a execução dessa caracterização 
foram selecionados documentos, mais especificamente prontuários de vít imas de 
violência sexual usuários da Delegacia da Defesa da Mulher (DDM)  do município 
de Santo André e dados estat íst icos fornecidos pelo Cent ro de Referência e 
Treinamento das Doenças Sexualmente Transm issíveis (CRT)  do município de 
Diadema. Esses dados estat íst icos referem-se a informações dos usuários do 
CRT/ Diadema. Verificou-se, a part ir  dos documentos selecionados, que o grande 
número de violência deste t ipo é prat icado por pessoas conhecidas das vít imas, 
destacando-se que 39%  dos agressores são os próprios fam iliares e os índices de 
agressões são comet idos na grande maioria cont ra cr ianças de 0 a 14 anos de 
idade. Os t ipos de agressões sexuais vão desde o atentado violento ao pudor até 
o estupro. Discute-se que os dados apresentados neste estudo são apenas 
est imados, pois sabe-se que o número de denúncias é muito inferior ao número 
de agressões devido ao fato de que muitas vít imas evitam a exposição pública e a 
const rangedora coleta de provas do crime. Neste sent ido, destaca-se a diferença 
de regist ros, em períodos relat ivamente semelhantes, da DDM e do CRT:  
enquanto na primeira, foram regist rados 5 casos, no segundo, foram regist rados 
192 casos. Essas diferenças corroboram a idéia levantada em estudos sobre o 
tema de que à vít ima torna-se mais importante recorrer a um órgão que lhe dê 
algum t ipo de assistência médica, psicológica e social do que meramente 
assistência jurídica. Assim , conclui-se que ainda há escassez de divulgação da 
existência de cent ros de acolhimento para pessoas vít imas deste crime com o 
objet ivo de incent ivar a denúncia dos mesmos. Além disso, faz-se necessário 
maior invest imento em cent ros de acolhimento voltados para crianças e 
adolescentes, especialmente na faixa de 0 a 14 anos, uma vez que o número de 
casos atendidos nesta faixa em órgãos voltados para o atendimento à mulher foi 
bastante expressivo. Tal fato sugere:  1)  a inexistência de órgãos desse t ipo que 
atenda a toda à demanda dessa região;  2)  o desconhecimento da parte da vít ima 
(ou de seus responsáveis)  acerca desse t ipo de serviço (sinalizando assim  a 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

necessidade de maior divulgação do mesmo ou, ainda, 3)  a aparente 
"cumplicidade" ent re as vít imas, no caso a mãe e seus(suas)  filhos(as)  na procura 
por atendimento.Palavras-Chave:  Violência Sexual;  Mulher;  Adolescente;  
Crianças;  Serviços de Atendimento. 
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Alex Roberto Machado (UNIVALE -  Universidade Vale do Rio Doce) , João Carlos Muniz Mart inelli 
(UNIVALE -  Universidade Vale do Rio Doce)  
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A presente pesquisa tem por objet ivo analisar o cont role do relato verbal 
sobre classes funcionais de acordes musicais maiores e menores, formados 
at ravés cont ingências pré-programadas, com o uso de um software desenvolvido 
especialmente para esta pesquisa, denominado Psychosound. Amost ra:  12 
estudantes de qualquer curso da Universidade Vale do Rio Doce -  UNI VALE, com 
idade ent re 18 e 22 anos, sem história prévia de educação musical. Método:  Uso 
de um software com o procedimento assim  programado:  Linha de base, Relato 
verbal 1, Treino Discrim inat ivo, Relato verbal 2, Reversão Discrim inat iva, Relato 
verbal 3. O layout  principal do programa apresenta uma tela com fundo branco e 
dois botões. No superior, a figura da Clave de Sol, ut ilizado em pautas musicais 
(ao clicar neste o sujeito ouvirá um est ímulo sonoro) . Após ouvir o est ímulo 
sonoro o part icipante sempre terá duas opções:  clicar no botão inferior ou 
aguardar 5 segundos. Os 6 est ímulos sonoros são previamente divididos em dois 
grupos (3 acordes maiores, 3 acordes menores) . Na linha de base o part icipante 
deve aprender as duas possibilidades de respostas diante dos est ímulos sonoros. 
É formada por 60 telas com os 6 est ímulos sonoros sendo apresentados 
aleatoriamente (10 apresentações de cada no total) . Na fase de Treino 
Discrim inat ivo a resposta de clicar no botão inferior após ouvir o acorde só é 
reforçada a um dos grupos de est ímulos (ou acordes maiores ou acordes 
menores) . Na fase de reversão discrim inat iva são invert idas as funções. O grupo 
em que não era dispensado o reforço diante da resposta acima citada, passa a ter 
tal cont ingência, e o out ro grupo é colocado numa cont ingência de ext inção. Após 
cada fase é colhido o relato verbal, em forma de nota de 1 a 10, no qual o 
part icipante classifica cada um dos 6 est ímulos sonoros. Espera-se, com este 
procedimento, que as notas dadas a cada est ímulo sonoro, para cada fase, 
tendam a valores mais altos àqueles est ímulos associados a cont ingências de 
reforçamento posit ivo, e a valores mais baixos àqueles relacionados a 
cont ingências de ext inção. Assim , o relato verbal sobre determ inado acorde 
ficaria sob cont role da cont ingência a este associado. 
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Diogo Ferreira (UnB /  IESB) , Márcio Borges Moreira ( IESB) , Gabriel De Alm eida ( IESB) , 
Mariana Oliveira ( IESB)  
 5 ?7@�B�>�= ����

Uma área que tem at raído bastante atenção por parte de pesquisadores 
interessados no comportamento do consumidor é a invest igação das condições 
antecedentes ao comportamento de consumo. Tal área recebe o nome de 
atmospherics e foca seus estudos nas condições ambientais que 
favorecem/ dificultam a ocorrência de comportamentos relacionados ao consumo, 
sejam eles de pré-compra (e.g., duração de procura de produtos) , compra 
propriamente dita (consumo)  e pós-compra (e.g., recompra) . A literatura não 
oferece, no entanto, embasamento teórico para o fenômeno estudado, e na 
maioria das vezes descreve o efeito dos eventos anteriores como est imulação 
discrim inat iva (o que é equivocado) . Feinberg (1986)  apresenta uma série de 
experimentos nos quais ele verifica a relação ent re determ inadas manipulações 
no cenário e os comportamentos de est imar preços e doar dinheiro. Ele 
simplesmente acrescentou no cenário dos grupos experimentais bandeiras e 
materiais relacionados a cartão de crédito (Mastercard)  e observou um aumento 
nas est imat ivas de preços e nos valores doados e uma dim inuição na latência da 
resposta para o grupo cont role, mesmo constatando que os part icipantes não 
notaram a presença dos est ímulos. O autor relata o resultado sem se envolver em 
uma análise mais detalhada deste efeito, apenas indicando se t ratar de um efeito 
" facilitador"  do est ímulo. O presente t rabalho teve como objet ivo realizar uma 
replicação direta do Experimento 1 de Feinberg (1986) , seguida por uma 
replicação sistemát ica deste mesmo experimento. Estes experimentos se inserem 
em um projeto que visa detalhar o papel do cenário de consumo sobre o 
comportamento do consumidor, os diversos fenômenos comportamentais aí 
inseridos, e integrar esses resultados ao Behavior Perspect ive Model. No 
Experimento 1, não houve diferença ent re os grupos cont role e experimental e 
nenhum dos resultados sugeridos pelo art igo original foi encont rado, ou seja, o 
preço est imado e a latência da resposta foram não diferiram ent re grupos. Mesmo 
no Experimento 2, com algumas mudanças procedurais, apenas a latência da 
resposta difer iu ent re grupos, sendo que o preço est imado não variou 
significat ivamente ent re grupos. Estes resultados apontam para uma invest igação 
mais detalhada do fenômeno em questão, bem como da metodologia empregada 
para invest igá- lo. Assim , é possível descrever os fenômenos aqui citados como 
relações ent re eventos ambientais presentes na situação de consumo e 
característ icas ambientais. Tais estudos indicam que é necessária uma análise 
mais detalhada dos efeitos de est ímulos antecedentes para sua classificação, bem 
como most ra a plausibilidade de tal análise ser realizada dent ro do quadro 
conceitual da Análise do Comportamento. 
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Ana Priscila Martelozo (UEL) , Maria Luiza Marinho (UEL)  
 5 ?7@�B�>�= ����

Este estudo teve como objet ivo caracterizar a clientela infant il em lista de 
espera para atendimento na Clínica Psicológica da Universidade Estadual de 
Londrina. Foram realizadas ent revistas de t r iagem com todas as famílias em lista 
de espera para atendimento infant il durante o segundo semest re de 2004, num 
total de 47 pais ou responsáveis. Os dados revelaram que a clientela infant il era 
composta preferencialmente por meninos, em idade escolar, que apresentavam 
queixas acerca de comportamentos do t ipo externalizado, como hiperat ividade e 
dificuldades escolares. A maioria dos encaminhamentos haviam part ido do 
interesse da família ou feito por médicos e uma parcela considerável da amost ra 
infant il realizava t ratamento neurológico com ut ilização regular de medicação 
para hiperat ividade. Suas famílias eram caracterist icamente pequenas e de baixa 
renda. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica acerca de estudos desenvolvidos 
nas últ imas cinco décadas que t raçavam o perfil da clientela infant il atendida em 
clínicas escolas brasileiras de psicologia. Efetuou-se uma comparação ent re os 
dados obt idos neste t rabalho e as publicações anteriores, a fim  de constatar se 
havia concordância ent re eles. A part ir  da constatação da regularidade desses 
dados nas últ imas décadas, foram apresentadas hipóteses explicat ivas que 
t iveram como pressupostos norteadores a Análise do Comportamento. Fez-se 
pert inente uma discussão que avançou no sent ido de se compreender a 
regularidade desses dados, pois part iu-se do pressuposto que as cont ingências 
sociais vigentes há cinqüenta anos já não são mais as mesmas. De qualquer 
forma, as característ icas e os t ipos de problemas que fazem com que as famílias 
procurem atendimento psicológico para as suas crianças cont inuam sendo as 
mesmas. I sso sugere que as variáveis ambientais relevantes para a produção de 
problemas psicológicos infant is cont inuam atuantes, indicando a necessidade de 
cont inuidade de estudos que as ident ifiquem, além da proposição e avaliação de 
novos programas de intervenção. 
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Valéria Santos (PUC Cam pinas) , Geraldo Fiam enghi (PUC Cam pinas)  
 5 ?7@�B�>�= ����

O Transtorno de Déficit  de Atenção /  Hiperat ividade (  TDAH)  no contexto 
escolar t raz implicações na prát ica docente, uma vez que a falta de manejo e de 
conhecimento cient ífico sobre o tema em sala de aula com a criança desatenta ou 
hiperat iva pode vir a comprometer seu desenvolvimento e rendimento escolar. O 
TDAH pode ser definido como uma desordem ou t ranstorno no desenvolvimento 
com níveis inapropriados de capacidade de atenção, impulsividade e 
hiperat ividade. Estas manifestações têm origem, normalmente, durante a infância 
e se tornam normalmente crônicas. As crianças que apresentam o TDAH têm seus 
sintomas confundidos com problemas de cunho comportamental. Esta pesquisa 
part iu do princípio da necessidade docente em ter conhecimentos de 
desenvolvimento infant il e dos t ranstornos que podem vir a acometer as crianças 
nesta fase do desenvolvimento, para que se desenvolva a observação e 
discrim inação dos comportamentos de seus alunos, atuando de forma prevent iva 
e remediat iva no contexto dos problemas escolares. O presente estudo teve como 
objet ivo verificar, a part ir  de ent revista sem i-direcionada e gravada, o discurso de 
oito professores do Ensino Fundamental I , graduandos em Pedagogia, o nível de 
conhecimentos sobre o TDAH que estes det inham. Constatou-se a presença das 
crenças e representações sociais na prát ica docente, a falta do conhecimento 
cient ífico que faz com que o diagnóst ico de TDAH se confunda com problemas de 
cunho comportamental e ainda possa ser uma forma de expressão das 
frust rações docentes. Os dados dos relatos das professoras t rouxeram questões 
que envolviam o TDAH em relação aos problemas com a aprendizagem, com a 
quebra da rot ina e disciplina em sala de aula e das dificuldades em lidar com 
estas crianças. O comportamento da criança hiperat iva tem um forte efeito sobre 
a at itude do professor, pois são crianças de comportamento imprevisível e não 
reat ivo às intervenções normais do docente, gerando assim  uma interação 
negat iva ent re ambos. O conhecimento sobre o TDAH é um grande passo para 
ajudar a cr iança em seu processo educacional, uma vez que o professor deterá 
repertórios sobre suas implicações e formas de manejo. Avaliando e 
discrim inando as suas crenças e teorias a respeito do processo ensino-
aprendizagem e desenvolvimento da criança, o professor poderá estabelecer 
novos padrões de comportamento em sala de aula a part ir  da reorganização de 
seu pensamento e das respostas posit ivas de seus alunos, e que estará 
fundamentado em um corpo sólido de conhecimento. 
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Lídia Natália Dobrianskyj  Weber (UFPR) , Carolina Zanlorenzi (UFPR) , Rodrigo Auffinger (UFPR) , 
Sulliane Freitas (UFPR)  
 5 ?7@�B�>�= ����

Esta pesquisa teve como objet ivo verificar a relação ent re Est ilos Parentais e 
a Auto-est ima em uma população carcerária. Part iciparam do presente estudo 50 
mulheres de 18 a 50 anos det idas na Unidade Penitenciária Feminina do Paraná, 
em Piraquara. Para verificar se existe relação ent re essas variáveis foram 
ut ilizadas as Escalas de Responsividade e Exigência (Lamborn e cols., 1991)  e a 
Escala de Auto-Est ima de Rosenberg (1965) . A análise dos dados indica a 
predominância dos est ilos parentais autoritat ivo e negligente. Os níveis de auto-
est ima -  baixa, média e alta -  apresentaram-se respect ivamente com as 
freqüências de 44% , 16%  e 40% . Por meio de testes estat íst icos (Correlação de 
Pearson, Qui-Quadrado e Teste t  de Student )  verificou-se que não existe relação 
significat iva ent re a auto-est ima e o est ilo parental da mãe (x²  =  4,104;  gl =  6;  p 
>  0,05)  nem ent re auto-est ima e o est ilo parental do pai (x²  =  11,294;  gl =  6;  p 
>  0,05) . Não há relação significat iva ent re a auto-est ima e o tempo de 
encarceramento (x²  =  4,739;  gl =  4;  p >  0,05 não foi verificada correlação ent re 
pena recebida e o escore total de auto-est ima ( r = -0,07;  p >  0,05)  e não se 
constatou relação significat iva ent re auto-est ima e reincidência em crime (x²  =  
4,801;  gl =  4;  p >  0,05) . Em relação à análise dos Est ilos Parentais, as 
part icipantes que foram condenadas por t ráfico apresentaram menor média de 
exigência do pai ( t  =  -3,327;  p <  0,05)  do que out ras part icipantes condenadas 
por out ros mot ivos. Detentas que afirmaram ter sido a família o determ inante 
principal de sua situação atual apresentaram menor média de responsividade do 
pai ( t  =  2,275;  p <  0,05) . Diante dos dados faz-se necessárias novas pesquisas 
com maior número de sujeitos para que se possa alcançar dados mais 
significat ivos, uma vez que as tendências most ram caminhos interessantes. 
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Lídia Natália Dobrianskyj  Weber (UFPR) , Sulliane Freitas (UFPR) , Ana Paula Salvador (UFPR)  
 5 ?7@�B�>�= ����

As famílias por adoção são out ra forma de filiação e, portanto, o objet ivo da 
presente pesquisa foi avaliar a sua qualidade de interação fam iliar em duas 
etapas:  1)  revisão bibliográfica produzida em periódicos de 1993 a 2003;  2)  
invest igação empírica buscando ident ificar diferenças ent re famílias genét icas e 
adot ivas em relação à interação fam iliar. I nicialmente houve a análise de 28 
resumos de pesquisas empíricas encont rados na base de dados PsycI NFO pelo do 
cruzamento de palavras-chave adoção e interação fam iliar, divididos em 5 
categorias:  família biológica x família por adoção;  adoção por homossexuais;  
comportamento dos pais adot ivos;  opção pela adoção;  out ros. Verificou-se ainda 
semelhanças e diferenças ent re famílias genét icas e adot ivas;  dificuldades 
encont radas pelos homossexuais;  fatores mot ivacionais para se colocar um filho 
para adoção;  aspectos da relação ent re pais e filhos adot ivos;  prát icas parentais 
de pais adot ivos. A segunda etapa consist iu de uma coleta empírica com 110 
part icipantes (55 filhos de cada t ipo de família)  com idades ent re 8 e 40 anos, 
que responderam 2 inst rumentos:  Escalas de Qualidade na I nteração Familiar -  
EQI F (Weber, Viezzer e Brandenburg, 2003)  e Escalas de Exigência e 
Responsividade (Lamborn e cols., 1991) . A análise dos dados da EQI F revelou 
diferença significat iva ent re prát icas parentais de mães adot ivas e genét icas, 
sendo que as primeiras apresentaram maiores médias nas dimensões posit ivas da 
EQI F:  relacionamento afet ivo ( t= 3,102 p< 0,05) , envolvimento ( t= 3,155 p< 0,05) , 
regras e monitoria ( t= 3,472 p< 0,05) , modelo ( t= 3,036 p< 0,05) , sent imento dos 
filhos ( t=  2,634 p< 0,05) , clima conjugal posit ivo ( t= 1,970 p< 0,05)  e 
comunicação posit iva dos filhos ( t= 0,986 P> 0,05 e menores médias nas 
dimensões negat ivas:  comunicação negat iva ( t=  -2,828 p< 0,05 clima conjugal 
negat ivo ( t= -2,534 p< 0,05) , e punição ( t= -1,711 p> 0,05) . Não houve diferença 
significat iva ent re pais adot ivos e genét icos nas dimensões relacionamento 
afet ivo, envolvimento, regras e monitoria, modelo, sent imento dos filhos, 
comunicação posit iva dos filhos e clima conjugal posit ivo ( todos com p> 0,05) . 
Nas dimensões negat ivas, clima conjugal negat ivo ( t= -3,394 p< 0,05) , punição 
( t= -2,660 p< 0,05) , comunicação negat iva ( t= -3,994 p< 0,05) , os pais adot ivos 
apresentaram menores médias que os biológicos. Os dados das Escalas de 
Exigência e Responsividade corroboraram os dados da EQI F, ou seja, há 
diferenças significat ivas apenas nos est ilos parentais das mães:  maior freqüência 
de mães autoritat ivas e menor de mães negligentes, ent re as adot ivas. A part ir  
destes dados, pôde-se perceber que há diferença estat ist icamente significat iva 
ent re as prát icas educat ivas e os est ilos parentais de famílias por adoção e 
famílias genét icas, sendo que as adot ivas apresentam prát icas mais responsivas e 
menor uso de coerção. 
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Elio F. Sousa (UNIFESP) , Valter Alexandre Am aral (UNIFESP) , Valdecira Piveta (UNIFESP) , 
Rosa Maria P. Escudero (UNIFESP)  
 5 ?7@�B�>�= ����

I nt rodução:  A rot ina de t rabalho de uma UTI , comumente, impõe aos 
auxiliares de enfermagem e enfermeiros, momentos de ansiedade e st ress. 
Cuidar de pessoas em situação de r isco, requer atenção plena, ext rema 
responsabilidade e desgaste emocional. Objet ivo da pesquisa foi tentar responder 
"como está o cuidado do profissional que cuida", at ravés de um levantamento dos 
níveis de ansiedade e st ress presentes em auxiliares de enfermagem e 
enfermeiros pertencentes a uma inst ituição hospitalar de São Paulo. Método:  
Foram sujeitos da pesquisa 09 mulheres e 12 homens, sendo 14 auxiliares de 
enfermagem e 07 enfermeiros, com idade ent re 23 e 42 anos. Foram usados 
como material, o I nventário de Ansiedade I DATE -  Estado e Traço e o I nventário 
de Sintomas de St ress para Adultos de Lipp ( I SSL) . Após a autorização da 
inst ituição, os sujeitos foram convidados e aceitaram part icipar da pesquisa 
voluntariamente, sendo- lhes garant ido o sigilo da ident ificação e a ut ilização dos 
dados rest r itos aos meios cient íficos. Os quest ionários foram ent regues a cada 
part icipante que respondeu individualmente. Resultados:  21 sujeitos (100% )  
apresentaram Ansidedade-  Estado;  19 (90% )  Ansiedade-Traço. Em relação ao 
st ress, 11 sujeitos (52% )  apresentaram sintomas de st ress (predominando 
sintomas psicológicos) , sendo que seis sujeitos se encont ram na Fase de Alerta;  
quat ro na Fase de Resistência e um na Fase de Exaustão. Conclusão:  Mais que 
conclusivos, esses resultados sugerem a relevância de um cuidado adicional ao 
profissional da saúde no sent ido de prevenir e t ratar problemas como presença de 
st ress e ansiedade, melhorando assim , a qualidade de vida dessas pessoas que 
cuidam.  
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Weber Mart ins (Universidade Federal de Goiás) , Lauro Nalini (Universidade Católica de Goiás) , 
Delerm ando Branquinho Filho (Universidade Salgado de Oliveira)  
 5 ?7@�B�>�= ����

A ampliação das possibilidades de interação humana com o advento da 
I nternet  é algo sem precedentes na história da humanidade. Dent re os vários 
modos de ut ilização da rede mundial de computadores, as t ransações comerciais 
viabilizadas por meio de sistemas de informação especializados na venda de 
produtos e/ ou serviços (e-commerce)  experimentam crescimento exponencial. A 
análise do comportamento do consumidor em interação com as várias 
propriedades est ruturais e funcionais de ambientes virtuais implementados para 
e-commerce, assim  como o impacto das tecnologias que visam ot im izar estes 
ambientes sobre as interações, tornaram-se temas de invest igação at rat ivos para 
cient istas de vários campos do conhecimento. Em psicologia, os estudos sobre 
tais processos desde uma perspect iva cognit ivista predominam, sendo 
prat icamente inexistentes estudos de orientação analít ico-comportamental. O 
presente estudo (em estágio inicial de desenvolvimento)  compõe um conjunto de 
experimentos que visa suprir essa lacuna. Esforço mult idisciplinar de analistas do 
comportamento e engenheiros computacionais, o estudo procura conceber, 
implementar e testar experimentalmente as propriedades est ruturais e funcionais 
de catálogos virtuais inteligentes com interface baseada em coordenadas 
paralelas (CI CP) . Mais especificamente, o experimento visa analisar os efeitos da 
manipulação de propriedades do CI CP (por exemplo, maior ou menor 
adaptabilidade dinâm ica do sistema ao comportamento de escolha do consumidor 
devido ao emprego em maior ou menor grau de técnicas de inteligência art ificial e 
banco de dados)  sobre variáveis comportamentais definidoras do consumo on- line 
(por exemplo, a seleção de propriedades das alternat ivas [ no caso, dest inos de 
viagem]  dado o interesse do consumidor, e a freqüência e o tempo de busca e 
inspeção da alternat iva) . O cenário para consumo on- line definido por 
coordenadas paralelas se caracteriza pela representação bidimensional de 
complexos mult idimensionais, tais como o conjunto das diferentes propriedades 
discrim inat ivas de diferentes alternat ivas de uma categoria. Escolhidas e 
valoradas as propriedades de interesse, o CI CP possibilita a visualização 
simplificada dos vários valores da propriedade nas diferentes alternat ivas em 
eixos paralelos. As representações de cada um dos valores são graficamente 
conectadas formando cam inhos lógicos. Supõe-se que, estabelecido cont role 
inst rucional adequado, os cam inhos lógicos gerados no CI CP perm it irão melhor 
discrim inação dos padrões diferenciadores das alternat ivas, consideradas as 
propriedades da categoria inicialmente escolhidas pelo consumidor. A potencial 
melhoria da discrim inabilidade de padrões complexos (definidos por várias 
alternat ivas com múlt iplas propriedades)  pelo consumidor quando em processo de 
tomada de decisão e escolha no cenário engendrado pelo CI CP poderá ser de 
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grande ut ilidade na promoção de experiência de consumo on- line mais ágil, 
abrangente e sat isfatória. 
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João Da Costa Holanda (Cent ro Universitário do Triângulo) , Alexandre Montagnero 
(Universidade Federal de Uberlândia) , Reginaldo Do Carm o Aguiar (Universidade Federal de 
Uberlândia) , Claudia Furtado Borges (Universidade Federal de Uberlândia) , Paula Bertozzi De 
Oliveira E Sousa Leão (Universidade Federal de Uberlândia) , Paulo Estevão Rodrigues Machado 
(Universidade Federal de Uberlândia)  
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A torre de Hanoi, foi publicada em 1883 pelo matemát ico francês Edouard 
Lucas. Ele descobriu que havia uma única maneira de resolver o problema e 
calculou quantos lances eram necessários para se term inar a tarefa sem erros, 
fazendo da torre de Hanói uma forma popular de se avaliar o raciocínio. È possível 
estudar o comportamento governado por regras a part ir  do o raciocínio lógico, 
pois este consiste em selecionar e orientar informações necessárias à execução 
de ações algorítm icas. A analise do comportamento tem se voltado cada vez mais 
para o envelhecimento, freqüentemente associado a dificuldades de memória, 
lent idão de raciocínio e dificuldade em se modelar novas respostas ou em 
aprenderem com a mesma rapidez . De modo geral, essas afirmações estão 
relat ivamente corretas, mas, numa invest igação mais m inuciosa do responder 
durante o envelhecimento é possível avaliar que estes déficits podem estar sendo 
maxim izados ou generalizados para situações onde eles não se aplicam. O 
objet ivo deste t rabalho foi avaliar se a tarefa da torre de Hanói seria executada 
de forma menos eficaz se comparada a part icipantes da meia idade. Este estudo 
foi aplicado a 15 adultos na idade de 18 a 65 anos e 15 idosos na idade de 65 
anos acima, estando classificados nos seguintes pontos:  não inst itucionalizados;  
não compromet imento mental;  variação nos níveis de escolaridade, sexo e idade. 
Foi ut ilizado uma versão de madeira da torre de Hanói, formada por uma base, 
contendo 3 pinos, onde, em um deles, há uma pilha de discos furados no meio e 
de diâmetros diferentes ordenados de forma que o disco maior esteja em baixo e 
o menor esteja em cima, formando assim  uma torre. O jogo avaliou os seguintes 
quesitos:  número de tentat ivas, números de erros, tempo para execução do 1  
lance, e o local onde ocorreu o primeiro erro. Foi realizado antes da aplicação, um 
t reino com t rês discos, para que depois fosse aplicado o teste.Os resultados 
apontam que ent re as duas populações não foi indicada nenhuma diferença 
significat iva nas est ratégias de raciocínio. Estes dados revelam que em idosos 
normais, os comportamentos e repertórios exigidos para a execução do problema 
não são afetados em relação aos part icipantes de meia idade, revelando que 
pequenos déficits de memória ou dificuldade em novos aprendizados não podem 
ser generalizados para tarefas de resolução de problemas bem est ruturados. 
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Maria De Jesus Dut ra Dos Reis (Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) ) , William  Ferreira 
Perez (Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) ) , Marilia Pinheiro De Carvalho 
(Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) ) , Ana Karina Lem e Arantes (Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar) )  
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As consequências obt idas ao seguirmos regras podem ser um elemento 
fundamental para aquisição e manutenção deste t ipo de comportamento. O 
presente estudo teve como objet ivo verificar o papel do t ipo de consequência 
apresentada ( reforço posit ivo e cont role aversivo)  e a ordem de apresentação da 
mesma no seguimento de regras. Part iciparam 10 estudantes universitár ios, 
calouros de um curso de Psicologia. O part icipante era colocado sob uma tarefa 
de escolha de acordo com o modelo, com 80 tentat ivas por sessão. As condições 
foram planejadas e os dados obt idos at ravés de software adequado. Os est ímulos 
da tarefa de matching foram fotografias coloridas;  o est imulo contextual que 
supostamente indicava a regra era um desenho de um círculo, verde ou 
vermelho, apresentado sempre no canto superior esquerdo do monitor. Todos 
recebiam a inst rução de escolher o est ímulo comparação igual ao modelo na 
presença do est ímulo verde e escolher o diferente na presença do est ímulo 
vermelho. As vinte primeiras tentat ivas eram planejadas conforme a regra;  nas 
vinte seguintes, as cont ingências eram invert idas. Nas vinte tentat ivas seguintes 
a regra era reapresentada e as cont ingências voltavam a ser programadas 
conforme as inst ruções;  nas últ imas vinte tentat ivas, as cont ingências eram 
novamente revert idas. Todos os part icipantes foram expostos a duas diferentes 
sessões. Na sessão de cont role aversivo (CA)  o mesmo era informado que sua 
tarefa era não perder pontos;  um contador apresentava o número 80 e era 
subt raído um ponto a cada erro. Na sessão de reforço posit ivo (RP) , o part icipante 
t inha como tarefa ganhar pontos. O contador most rava o zero (0)  e a cada acerto 
um ponto era acrescido. Um valor de crédito para consumo na lanchonete da 
universidade era fornecido por part icipação e por cada ponto. Cinco dos 
part icipantes começavam na condição CA e o restante dos part icipantes na 
condição RP. Os resultados most ram que nove dos part icipantes mudavam o 
responder sob a regra tão logo as cont ingências eram revert idas, tendo uma 
porcentagem de acerto que variava de 80 a 95 %  no primeiro bloco de reversão. 
Observou-se um efeito de ordem de apresentação de forma que a cada bloco de 
reversão, poucos erros eram comet idos. Um único sujeito que apresentou pouca 
sensibilidade às cont ingências teve sua primeira sessão na condição RP. Esses 
dados cont radizem alguns estudos anteriores e serão discut idos alguns possíveis 
modelos que expliquem estas divergências. 
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Alexandre Montagnero (Universidade Federal de Uberlândia) , Cláudia Furtado Borges 
(Universidade Federal de Uberlândia) , João Da Costa Holanda (Cent ro Universitário do 
Triangulo) , Paula Bertozzi De Oliveira E Sousa Leão (Universidade Federal de Uberlândia) , 
Paulo Estevão Rodrigues Machado (Universidade Federal de Uberlândia) , Reginaldo Do Carm o 
Aguiar (Universidade Federal de Uberlândia)  
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A análise do comportamento tem voltado cada vez mais para estudos com 
diversificadas cont ingências que associam memória, raciocínio e modelagem de 
novas respostas ou aprendizagem destas com a mesma rapidez. É possível de 
estudar comportamentos governados por regras a part ir  do raciocínio lógico, pois 
este consiste em selecionar e orientar informações necessárias à execução de 
ações algorítm icas. A torre de Hanói, publicada em 1883 pelo matemát ico francês 
Edouard Lucas. Ele descobriu que havia uma única maneira de resolver o 
problema e calculou quantos lances eram necessários para se term inar a tarefa 
sem erros, fazendo da torre de Hanói uma forma popular de se avaliar o 
raciocínio, pois consiste em selecionar e orientar informações necessárias à 
execução de ações algorítm icas. O objet ivo deste t rabalho foi avaliar se a tarefa 
da torre de Hanói seria executada de forma menos eficaz se comparada a 
videntes e a videntes vendados. Este estudo foi aplicado em dois grupos dist intos 
um de 15 videntes na idade de 18 a 65 anos e 15 videntes vendados na idade de 
18 a 65 anos, estando classificados nos seguintes pontos:  não inst itucionalizados;  
não compromet imento mental;  variação nos níveis de escolaridade, sexo e idade. 
Foi ut ilizado uma versão de madeira da torre de Hanói, formada por uma base, 
contendo 3 pinos, onde, em um deles, há uma pilha de discos furados no meio e 
de diâmetros diferentes ordenados de forma que o disco maior esteja em baixo e 
o menor esteja em cima, formando assim  uma torre. O jogo avaliou os seguintes 
quesitos:  número de tentat ivas, números de erros, tempo para execução do 1  
lance e o local onde ocorreu o primeiro erro. Os resultados apontam que ent re os 
dois grupos não houve nenhuma diferença significat iva nas est ratégias de 
raciocínio. Pode-se dizer que os videntes vendados, ut ilizam est ratégias a part ir  
de est ímulos para organizarem as seqüências de suas ações:  tato, raciocínio não 
imagét ico e memória sendo esta, às vezes " falha" na recuperação dos dados após 
certo período de tempo. Os vendados por estarem temporariamente com 
ausência de imagem criam est ratégias bem est ruturadas a part ir  dos est ímulos 
encont rados na cont ingência para solucionar problemas, parecidas com os 
videntes. O déficit  visual, conseqüentemente na formulação mental não é capaz 
de influenciar no raciocínio, na organização de seqüência de ações. Assim , 
percebe-se uma homogeneidade do raciocínio logaritmo nos grupos estudados e 
uma diversidade de art ifícios para a resolução da tarefa aplicada. 
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Maria De Jesus Dut ra Dos Reis (Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) ) , William  Ferreira 
Perez (Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) ) , Ana Karina Lem e Arantes (Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar) )  
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Regras são seguidas porque o comportamento de seguir regras foi reforçado 
no passado. No entanto, conseqüências atuais são capazes de alterar a 
probabilidade da ocorrência futura do comportamento de seguir regras. O 
presente estudo teve como objet ivo verificar como o t ipo de conseqüência, 
posit iva ou negat iva, pode afetar a aquisição ou manutenção do responder sob 
uma determ inada regra. Part iciparam 20 estudantes universitár ios, dez em cada 
condição experimental, sendo dez deles homens e dez mulheres. A condição 
experimental foi planejada em uma única sessão, na qual o part icipante era 
colocado sob uma tarefa de escolha de acordo com o modelo, com 80 tentat ivas. 
As condições foram planejadas e dados obt idos at ravés de software adequado. Os 
est ímulos da tarefa de matching foram fotografias coloridas;  o est imulo 
contextual, que supostamente indicava a regra, era um desenho de um círculo, 
verde ou vermelho, apresentado sempre no canto esquerdo superior do monitor. 
Todos recebiam a inst rução de escolher o est ímulo comparação igual ao modelo 
na presença do est ímulo verde e escolher o diferente na presença do est ímulo 
vermelho. As vinte primeiras tentat ivas eram planejadas conforme a regra;  nas 
vinte seguintes, as cont ingências eram revert idas. Nas vinte tentat ivas seguintes 
a regra era reapresentada e as cont ingências voltavam a ser programadas 
conforme as inst ruções;  nas últ imas vinte tentat ivas, as cont ingências eram 
novamente revert idas. Para o Grupo 1 afirmava-se que sua tarefa era não perder 
pontos;  um contador apresentava o número 80 e era subt raído um ponto a cada 
erro. O Grupo 2 t inha como tarefa ganhar pontos. O contador most rava o zero (0)  
e a cada acerto um ponto era acrescido. Um valor de crédito para consumo na 
lanchonete da universidade era fornecido por part icipação e por cada ponto. Os 
resultados most ram que, no últ imo bloco de tentat ivas, 60%  dos part icipantes do 
grupo submet ido à condição de cont role aversivo deixaram de seguir a regra na 
segunda ou terceira tentat iva após a reversão da cont ingência. No Grupo 2, 60%  
dos part icipantes cont inuaram seguindo a regra mesmo quando isso não mais 
produzia reforço. O número de erros para 50%  dos part icipantes desse grupo 
chegava a 100%  nas tentat ivas do segundo bloco de reversão. Esses dados 
confirmam estudos anteriores apontando que conseqüências aversivas tendem a 
tornar o comportamento mais sensível às cont ingências. 
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Vicente Albuquerque Neto (UFSCar) , Antonio Mauricio Moreno (USP) , Deisy Das Graças De 
Souza (UFSCar)  
 5 |7}���{�z ����

O objet ivo deste estudo foi invest igar a preferência por densidade de xarope 
em melíponas. Oito abelhas (Melipona quadrifasciata)  foram expostas a um 
arranjo de dois esquemas concorrentes de reforçamento cont ínuo. Cada esquema 
apresentava como reforçador uma solução de açúcar com uma determ inada 
concent ração. Foram empregadas duas concent rações:  40%  e 60% . Um dos 
esquemas era sinalizado por uma placa de material emborrachado azul e o out ro 
esquema era sinalizado por uma placa de material emborrachado amarelo. Os 
est ímulos eram posicionados sobre duas caixas separadas espacialmente, cada 
uma equipada com um bebedouro e uma concha que fornecia uma solução de 
açúcar (xarope)  sob comando do experimentador. Quando era at ingido um 
critér io de estabilidade no padrão de respostas em uma primeira condição, cada 
sujeito era exposto à segunda condição experimental. Por exemplo, se na 
primeira condição a concent ração 40%  era sinalizada pela cor amarela e a 
concent ração 60%  era sinalizada pela cor azul, na segunda condição as 
concent rações eram invert idas. As concent rações foram cont rabalanceadas ent re 
as abelhas (na condição inicial, a concent ração 60%  foi correlacionada com a cor 
azul para cinco abelhas e com o amarelo para t rês abelhas, o que se inverteu na 
segunda condição) . Seis abelhas apresentaram uma preferência consistente pela 
solução mais concent rada (60% , em volume) , independentemente de qual era o 
est ímulo que sinalizava essa concent ração (azul ou amarelo) . Por out ro lado, duas 
abelhas apresentaram um padrão de respostas aparentemente indiferente às 
concent rações e cont rolado por um viés pelo est ímulo amarelo. As medidas de 
preferência foram calculadas dividindo-se as respostas em azul pelo total de 
respostas (com esse resultado mult iplicado por 100) . Os resultados sugerem que 
é possível medir preferência por concent ração de xarope empregado como 
reforçador em tarefas de aprendizagem em melíponas. Porém, nesse estudo 
foram invest igadas apenas duas concent rações, o que gerou efeito tudo ou nada 
para a maioria das abelhas, sugerindo a necessidade de uma invest igação 
paramétrica mais ampla para determ inar a função que relaciona densidade de 
xarope e visitas aos bebedouros. Out ra questão importante se relaciona ao 
operante estudado. Uma visita consist ia em uma longa cadeia de respostas. Um 
operante mais simples e repet it ivo poderia ser mais apropriado. 
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Júlio Menezes (Unit r i -  Cent ro Universitário do Triângulo) , Alexandre Montagnero (Unit r i -  
Cent ro Universitário do Triângulo) , Ana Lívia Silva (Unit r i -  Cent ro Universitário do Triângulo) , 
Daniela Brito (Unit r i -  Cent ro Universitário do Triângulo) , Fernando Silva (Unit r i -  Cent ro 
Universitário do Triângulo) , Liliana Rodrigues (Unit r i -  Cent ro Universitário do Triângulo)  
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Uma das variáveis importantes em uma classe operante se refere a critér ios 
topográficos, desde as pesquisas em laboratório até a tecnologia empregada em 
escolas e empresas devem atentar para este detalhe a fim  planejar melhor 
processos de manutenção, modelagem e refinamento de determ inados 
comportamentos. No ambiente escolar é comum ouvimos a inferência de que 
alunos que assistem as aulas no fundo da sala costumam ter um desempenho 
acadêmico pior que os demais, contudo essa assert iva ainda não foi alvo de 
pesquisas, nem se conhece do ponto de vista funcional, porque os alunos ficam 
neste lugar da sala. O objet ivo desta pesquisa foi avaliar se havia diferença ent re 
o desempenho acadêmico de alunos alocados no fundo da sala comparado aos 
seus colegas, além de invest igar as razões que levam o aluno a buscar e se 
manter neste lugar. Part iciparam desta pesquisa 102 alunos de 5ª a 8ª série, 51 
de um colégio part icular e 51 de um colégio público, todos atendiam ao critér io de 
se localizarem durante as aulas na últ ima carteira de cada fileira durante todo o 
ano let ivo. Os pesquisadores observaram estes alunos por um semest re 
dist r ibuídos em 32 salas de aula, o desempenho acadêmico avaliado foi o relat ivo 
as disciplinas de matemát ica e português além disso foi aplicado um quest ionário 
com 38 questões procurando compreender a dinâm ica comportamental e 
mot ivacional dos alunos que se sentam no fundo. Os resultados foram avaliados 
at ravés de analise de variância verificando se houve diferença ent re os escores 
finais obt idos pelos alunos do fundo da sala nas disciplinas de matemát ica e 
português se comparados a média geral da sala. Os dados revelam que não foram 
encont radas diferenças no colégio part icular, no colégio publico, os alunos do 
fundo t iveram um escore significat ivamente menor que a média da sala F(1-
31)5,201 p= 0,030. Ut ilizando o quest ionário respondido pelos alunos, foi possível 
verificar que no colégio part icular os alunos se alocam no fundo devido ao mapa 
de sala, j á no colégio publico os alunos buscam este lugar por se sent irem mais a 
vontade. Estes dados sugerem que as cont ingências topográficas não são 
suficientes para produzir déficit  acadêmico, ou seja o fundo da sala não produz 
alunos com desempenho inferior, contudo quando se pode escolher livremente o 
lugar na sala existe uma tendência de alunos menos compromet idos escolherem 
esta posição o que just ifica a existência do m ito. 
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Entre as cont r ibuições da literatura em Psicologia há uma grande quant idade 
de informações sobre múlt iplos aspectos do que é entendido como um t ipo de 
sent imento:  a " inveja". Descrições, histórias, m itos, analogias, metáforas e 
conceituações em diferentes perspect ivas e contextos (pessoais, organizacionais, 
sociais...)  foram feitos com procedimentos variados. Para prevenir e intervir no 
processo comportamental de invejar (entendido como uma relação ent re t rês 
componentes do comportamento:  situação antecedente, classe de respostas e 
situação conseqüente)  é necessário um levantamento de aspectos e variáveis que 
const ituem esse processo, indo além de uma noção de sent imento como ent idade 
e examinando-o como uma classe de comportamentos. Compreendendo melhor o 
comportamento de " invejar"  (querer que o out ro não tenha) , é possível 
diferenciá- lo de out ros comportamentos considerados análogos ou semelhantes 
como "cobiçar" , "enciumar-se", "adm irar" , "ambicionar" . Foram ext raídos os 
elementos principais de textos e definições encont radas na literatura (senso-
comum, psicologia, psicanálise, filosofia, sociologia)  que examinaram a inveja. 
Esses elementos foram localizados em um dos t rês componentes do 
comportamento, de modo a ident ificar o que os autores ressaltaram sobre inveja. 
A análise e organização dos elementos encont rados nos textos e definições 
localizados possibilitaram perceber que " invejar"  é const ituído por uma cadeia de 
comportamentos:  "perceber" , "comparar" , "emocionar-se", "apresentar respostas 
fisiológicas" e "apresentar quaisquer t ipos de respostas ( inclusive int ra-verbais)  
que elim inem ou dim inuam o que acontece de bom com out ra pessoa". A 
literatura consultada não faz referência a todos os aspectos que compõem essa 
cadeia de comportamentos. Os resultados encont rados demonst raram que os 
autores percebem ou consideram a inveja mais como uma ent idade do que como 
um comportamento ( invejar) . Cada definição considerou um ou out ro componente 
de comportamentos diferentes da cadeia. São negligenciados alguns componentes 
de alguns comportamentos e, mesmo juntando os componentes ident ificados em 
todos os textos, a cadeia cont inua incompleta. Diferenciar e generalizar as 
relações que estão sendo estabelecidas no processo de " invejar"  é de vital 
importância para prevenção e intervenção sobre esse processo. Essa 
diferenciação e essa generalização perm item estabelecimento e manutenção de 
cont ingências que elim inem ou dim inuam a possibilidade de apresentação ou de 
aprendizagem do processo de " invejar" , pr incipalmente em graus e formas que 
sejam prejudiciais a qualquer organismo. 
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Nos cursos de psicologia o uso de an imações virtuais como subst ituição ao 
laboratório com ratos vivos tem se tornado cada vez mais freqüente, sob a 
argumentação que o programa subst ituir ia a caixa operante com menor custo e 
com o mesmo aprendizado.O objet ivo deste t rabalho foi comparar os 
comportamentos em it idos pelo sujeito no experimento de linha de base, bem 
como realizar o processo de ext inção da resposta de pressão à barra em uma 
amost ra de ratos albinos e animações virtuais aleatoriamente escolhidos pelo 
programa Sniffy®  submet idos ao aparato cont rolado da caixa operante e 
comparar os resultados encont rados nos experimentos.O critér io em ambos os 
casos para encerrar o experimento foi que os ratos pressionassem a barra não 
mais que duas vezes depois de t ranscorr ido cinco m inutos. No experimento de 
linha de base, foi ut ilizada folha de regist ro padrão e os comportamentos 
anotados durante 20 m inutos. No experimento de ext inção foram ut ilizados 11 
ratos vivos e vituais, e na observação de linha de base 20 ratos vivos e 20 
virtuais. Os resultados obt idos a part ir  de uma análise de variância, 
demonst raram que os ratos reais foram significat ivamente mais lentos (em média 
15 m inutos)  que o rato virtual (em média 8,4 m inutos)  para ext inguir a resposta 
de pressão à barra F(1-21)8,103; p= 0,010.Apesar de terem levado mais tempo os 
ratos reais pressionaram a barra significat ivamente menos que os ratos virtuais 
F(1-21)5,263; p= 0,033. Um teste de Mann-Whitney, feito com os 
comportamentos na linha de base revelaram que nos comportamentos de:  
"andar" , " limpeza", "erguer" , "girar"  e "reposta de pressão a barra", o rato virtual 
em it iu significat ivamente mais repostas que o rato vivo a p< 0,05. Estes dados 
sugerem que o programa Sniffy®  possibilita uma ext inção da resposta de pressão 
a barra mais rápida e com maiores taxas de resposta , o que também pode ser 
observado na observação da linha de base, se comparadas ao rato vivo, o que 
tornaria o programa recomendável para uma visualização rápida de fenômenos da 
ext inção e observação do comportamento no nível operante. Ent retanto a 
animação virtual é significat ivamente diferente do encont rado em ratos vivos 
submet idos aos mesmos experimentos, portanto não poderiam subst ituir a 
r iqueza e complexidade de organismos vivos, de fato o objeto de ação do futuro 
psicólogo.  
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Catálogos elet rônicos em ambientes virtuais ( lojas virtuais)  implementados 
para viabilizar t ransações comerciais na I nternet  (e-commerce)  objet ivam suprir 
necessidades de informação do consumidor sobre produtos e/ ou serviços. A 
análise do comportamento do consumidor em interação com as várias 
propriedades dos catálogos elet rônicos, assim  com o estudo dos avanços da 
tecnologia da informação sobre estas interações, são hoje temas geradores de 
significat iva quant idade de invest igações em vários campos do conhecimento 
cient ífico. Catálogos virtuais evoluíram visando atender potenciais compradores 
nas suas necessidades de visualização ot im izada e conhecimento dos itens à 
venda na loja virtual. O uso de catálogos virtuais na busca, inspeção, escolha e 
aquisição de produtos definem o consumo on- line como um novo padrão formal 
para as at ividades de consumo humano, padrão este com propriedades 
topográficas e funcionais ainda bastante desconhecidas. Em psicologia, há 
predomínio do cognit ivismo nos estudos sobre tais processos, sendo prat icamente 
inexistentes estudos de orientação analít ico-comportamental. O presente estudo 
(em estágio inicial de desenvolvimento)  compõe um conjunto de experimentos 
que visa suprir essa lacuna. Esforço mult idisciplinar de analistas do 
comportamento e engenheiros computacionais, o estudo procura conceber, 
implementar e testar experimentalmente as propriedades est ruturais e funcionais 
de catálogo virtual inteligente baseado em algoritmos genét icos (CI AG) . 
Algoritmos genét icos são técnicas de inteligência art ificial inspiradas na teoria da 
seleção natural e usadas em problemas de ot im ização. Algoritmos genét icos 
codificam uma solução em potencial para um problema específico numa est rutura 
de dados inspirada na est rutura de um cromossomo, e aplicam, nestes 
"cromossomos", operadores de recombinação no sent ido de preservar 
informações crít icas. A implementação de um algoritmo genét ico se inicia com 
uma população de cromossomos randomicamente determ inados. Um dent re 
vários possíveis procedimentos computacionais avalia a população e aloca 
oportunidades reprodut ivas aos cromossomos. Neste ponto, o mecanismo de 
seleção opera:  aqueles cromossomos que, naquele momento, representam a 
melhor solução para o problema, adquirem maiores chances de preservação;  
aqueles que apresentam soluções pobres são ext intos gradualmente. No CI AG, 
algoritmos genét icos são usados no agrupamento de modelos semelhantes de um 
produto (no caso, celulares) , o que o caracteriza como um sistema ordenador 
baseado em mapa topológico de modelos de um produto com interface para 
aplicação em lojas virtuais. Est ima-se que, ao usar o CI AG, quando comparado ao 
uso de um catálogo estát ico, o consumidor terá o processo de tomada de decisão 
de compra ot im izado (menos tempo de busca, inspeção e escolha) , pois o sistema 
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exibirá subgrupos personalizados do produto com elementos com propriedades 
semelhantes. 
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A ut ilização da I nternet  no que tem sido denominado genericamente 
"comércio elet rônico" (e-commerce)  especifica um novo padrão formal para as 
at ividades que definem o comportamento de consumo humano neste contexto 
(consumo on- line) , padrão este com propriedades topográficas e funcionais ainda 
bastante desconhecidas. Analisar o comportamento do consumidor em interação 
com as várias propriedades de ambientes virtuais implementados para e-
commerce, assim  como compreender o impacto das tecnologias que visam 
ot im izar estes ambientes sobre as interações, são tarefas importantes que 
surgiram na pauta de pesquisa de várias disciplinas cient íficas nos últ imos anos. 
Nos vários campos, busca-se a aquisição de conhecimentos úteis sobre novas 
tecnologias de suporte, novas polít icas de market ing e sobre o comportamento de 
consumidores quando buscam, inspecionam, escolhem e adquirem produtos e/ ou 
serviços via sistemas elet rônicos ( lojas virtuais) . O objet ivo geral integrador dos 
estudos nas várias áreas envolvidas tem sido o de garant ir  a eficiência das lojas 
virtuais e o de promover a sat isfação dos consumidores nas t ransações 
elet rônicas. Dados empíricos já obt idos apontam para problemas de 
navegabilidade, de usabilidade e de segurança como os t rês principais fatores a 
desest imular a realização de t ransações comerciais na I nternet . Em psicologia, os 
estudos sobre tais processos desde uma perspect iva cognit ivista predominam, 
sendo prat icamente inexistentes estudos de orientação analít ico-comportamental. 
O presente estudo (em estágio inicial de desenvolvimento)  compõe um conjunto 
de experimentos, que visa suprir essa lacuna. Esforço mult idisciplinar de analistas 
do comportamento e engenheiros computacionais, o estudo tem como objet ivo 
explorar o uso de tecnologia de redes neurais art ificiais no desenvolvimento de 
catálogos inteligentes. Mais especificamente, busca-se conceber, implementar e 
testar experimentalmente catálogo inteligente interat ivo baseado em mapas auto-
organizáveis de Kohonen (CI MAO) . Mapas auto-organizáveis são modelos neurais 
art ificiais que objet ivam a redução da dimensionalidade com preservação 
topológica at ravés de t reinamento não-supervisionado, sendo comumente usados 
como método computacional de classificação, agrupamento, visualização e análise 
de dados. A implementação de mapas auto-organizáveis em sistemas 
computacionais visa a melhor ident ificação possível de grupos de elementos com 
característ icas semelhantes, a part ir  de um conjunto inicialmente amplo e 
indiferenciado de elementos. O CI MAO dá suporte a análises simultâneas das 
múlt iplas característ icas dos vários modelos possíveis de um produto. 
I mplementado para a busca, seleção, inspeção, escolha e compra de celulares, 
est ima-se que o processo de consumo on- line no CI MAO, quando comparado ao 
processo num catálogo convencional estát ico, se caracterize por menor esforço e 
tempo de navegação, e maior objet ividade e precisão ( recursividade menor) . 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' u�v ������������� , w,x�y�u�z :  18: 00: 00   ) u	{ :  19: 30: 00 
�� 6 |7}�}�~�|7} �  CBM Clínica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 0 ���7��|���|7}${kv�������v�}$��u	��|����3|�w�}�v�}$|.|7}��3��|7}�}�v���v�}.v���v��"u�v���v�}V����v�w���z��h}�v�����| �
 
Vivian Crist ina Pacola Alves (Puc-Cam pinas) , Let ícia Enya Horino (Puc-Cam pinas) , Adriana 
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Hipertensão arterial é uma condição clínica de natureza mult ifatorial 
caracterizada por níveis de pressão arterial elevados e sustentados. O st ress 
descreve tanto os est ímulos que geram a quebra da homeostase do organismo, 
como a resposta comportamental cr iada por tal equilíbr io, sendo que a 
hipertensão pode causar um desequilíbr io, uma vez que altera todo o 
funcionamento do corpo humano. O st ress pode tanto sobrecarregar o corpo 
como a mente da mulher. O nível de compromet imento que resulta em inúmeros 
sintomas tanto físicos quanto psicológicos é proporcional à intensidade de st ress e 
a vulnerabilidade da pessoa. O objet ivo desse estudo foi avaliar a saúde de 
mulheres est ressadas e hipertensas com idade acima de 40 anos, em uma 
amost ra obt ida no Laboratório de Estudos Psicofisiológicos do St ress. Part iciparam 
do estudo, 19 mulheres, com idades ent re 43 e 70 anos. Quanto à hipertensão as 
part icipantes foram avaliadas por cardiologistas e endocrinologistas. O nível de 
st ress foi avaliado ut ilizando-se o I nventário de Sintomas de St ress para Adultos 
de Lipp ( I SSL) . Para o diagnóst ico de saúde, foi ut ilizado o I nventário de 
Qualidade de Vida de Lipp. Os dados revelaram que na população estudada, 
52,63%  estavam na fase de quase-exaustão, 42,1%  na fase de resistência e 
apenas 5,26%  na fase de alerta do st ress. Em relação aos sintomas do st ress, 
68,42%  apresentaram st ress psicológico, 21,05%  st ress físico e 10,52%  st ress 
físicos e psicológicos. Houve fracasso total quanto à saúde dessas mulheres. 
Conclusão:  todas as mulheres avaliadas eram hipertensas e est ressadas, a maior 
porcentagem quanto ao nível de st ress foi na fase quase -  exaustão, em relação à 
sintomatologia, a predominância ocorreu com nos sintomas psicológicos e houve 
uma totalidade de fracasso no que se refere à saúde delas.*  Projeto financiado 
pelo CNPq -  no. 523204/ 95-7 
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A recente ampliação das possibilidades de interação humana com o advento 
da I nternet  é fenômeno sem precedentes na história da humanidade. Dent re os 
vários modos de ut ilização da rede mundial de computadores, as t ransações 
comerciais viabilizadas por sistemas de informação especializados na venda de 
produtos e/ ou serviços (e-commerce)  experimentam crescimento exponencial. A 
análise do comportamento do consumidor em interação com as várias 
propriedades est ruturais e funcionais de ambientes virtuais implementados para 
e-commerce, assim  como o impacto das tecnologias que visam ot im izar estes 
ambientes sobre as interações, tornaram-se assuntos at rat ivos para cient istas de 
vários campos de invest igação cient ífica. O design das interfaces de interação é 
reconhecido como aspecto tecnológico importante, visto estar diretamente 
relacionado à sat isfação do consumidor na sua experiência de consumo on- line. 
Em psicologia, o cognit ivismo predomina como orientação geral nos estudos sobre 
tais processos, sendo prat icamente inexistentes estudos analít ico-
comportamentais. O presente estudo (em estágio inicial de desenvolvimento)  
compõe um conjunto de experimentos que visa suprir essa lacuna. Esforço 
mult idisciplinar de analistas comportamentais e engenheiros computacionais, o 
estudo procura verificar experimentalmente o efeito de manipulações em 
propriedades do leiaute de catálogo elet rônico dinâm ico sobre variáveis 
comportamentais definidoras do consumo on- line. Consumidores de ambos os 
sexos, com idade ent re 20 e 50 anos, com e sem experiência de consumo on- line, 
serão dist r ibuídos randomicamente em grupos e expostos a variações no modo 
( texto escrito e/ ou falado, com ou sem imagens)  e no formato ( lista ou matr iz)  de 
apresentação da informação sobre o produto (no caso, dest inos de viagem) . 
Estuda-se também a possibilidade de que, na condição modo de apresentação 
t ipo texto falado, a informação seja veiculada por face humana ou humanóide 
(masculina ou fem inina) , com voz humana ou de máquina. Medidas diretas (não-
verbais)  de freqüência e de tempo gasto na busca, inspeção e escolha do produto, 
assim  como medidas indiretas (verbais)  de sat isfação com a experiência de 
consumo on- line serão analisadas com técnicas estat íst icas mult ivariadas 
(principalmente MANOVA e MANCOVA) . Admite-se que os dados obt idos poderão 
ser interpretados de acordo com o Modelo da Perspect iva Comportamental 
(Foxall, 1990;  1993;  1994;  1996)  com referência aos eventos antecedentes e 
conseqüentes à situação do consumidor, ponto onde confluem os efeitos do 
cenário do comportamento e da história de aprendizagem do consumidor. Em se 
t ratando de consumo on- line no contexto de e-commerce, argumenta-se que o 
cenário do comportamento do consumidor poderá abrigar aspectos da regulação 
tecnológica (computacional)  const itut iva dos ambientes virtuais de interação. 
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Cínt ia Brito (Universidade Federal do Ceará) , Daniely Tatm atsu (Universidade Federal do 
Ceará)  
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O presente t rabalho tem como objet ivo, discut ir  a modelagem de 
encobertos. Tal discussão será feita a part ir  do estudo de caso em que o paciente 
não foi modelado, no seu contexto fam iliar, a sent ir  encobertos considerados 
negat ivos como, por exemplo, a t r isteza. Porém, o contexto social no qual a 
cr iança está inserida cont r ibuiu para a discrim inação e a possível modelagem 
destes. A.L., sexo masculino, 11 anos, filho de pais separados, cresceu ao lado da 
mãe. A criança é atendida no Hospital Universitár io Walter Cant ídio pela estagiária 
de psicologia e supervisionada, semanalmente, pela Psicóloga Daniely Tatmatsu. 
A.L. chegou ao serviço de psicologia encaminhado pelo neurologista com o 
diagnóst ico de "Convulsões Emocionais"  para que houvesse um acompanhamento 
psicológico, pois teve uma convulsão e os exames não apresentaram alterações. 
O relacionamento mãe- filho é caracterizado pela forte am izade. Porém, a mãe 
conta seus problemas para o filho, que sempre tenta alegrá- la. Durante as 
sessões semanais, invest igou-se, at ravés de técnicas diversas, como a criança 
reagia aos problemas e como ela lidava com os sent imentos. Observou-se que 
A.L., diante de situações que sinalizavam a ocorrência de sent imentos 
considerados "negat ivos", em it ia comportamentos de fuga-esquiva. Em relação a 
esses sent imentos, relatava não sent i- los. O t rabalho se deu em relação ao 
comportamento verbal da criança. Por que ele afirmava não sent ir  t r isteza? 
Diante da história de vida do paciente, onde o mesmo possui a função de alegrar 
a mãe, por regra, a cr iança aprendeu que "não pode sent ir  t r isteza", pois ele é 
responsável pela felicidade da mãe. At ravés de sessões com a mãe, percebeu-se 
que a vida dela é em função do seu filho. Diante do contexto clínico, optou-se por 
t rabalhar a relação mãe e filho no sent ido de equilibrar a responsabilidade 
existente na mesma. Dessa forma, caso A.L. não se sinta responsável pela 
felicidade da mãe, ele não precisaria se esquivar. Além disso, está sendo 
realizado um t reino de resolução de problemas com o objet ivo de promover o 
desenvolvimento de est ratégias de enfrentamento de problemas. Objet iva-se 
melhorar a qualidade de vida da criança e prevenir possíveis danos ao indivíduo 
devido à alta freqüência de comportamentos de fuga-esquiva, visto que as 
ciências da saúde devem atuar em t rês níveis (promoção, prevenção e assistência 
à saúde) . 
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Paula Bertozzi De Oliveira E Sousa Leão (Universidade Federal de Uberlândia) , Alexandre 
Montagnero (Universidade Federal de Uberlândia) , Reginaldo Do Carm o Aguiar (Universidade 
Federal de Uberlândia) , Claudia Furtado Borges (Universidade Federal de Uberlândia) , Wesley 
Alves Da Silva Cruz, Ederaldo Lopes 
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A tarefa St roop tem como proposta alternar a alocação da atenção ent re 
duas dimensões de um est ímulo at ravés da compet ição na resposta 
comportamental, produzindo assim  o efeito que será medido a part ir  da 
congruência e incongruência de est ímulos. Pesquisas experimentais vêm sendo 
desenvolvidas com o intuito de aprimorar o modelo St roop e a sua aplicabilidade 
a diversificadas populações. A tarefa St roop vem sendo quest ionada sobre a 
aplicabilidade em figuras pictóricas. O objet ivo deste t rabalho é invest igar o efeito 
que as figuras pictóricas de Libras influenciam no tempo de nomeação de cores da 
tarefa St roop ent re grupos de pessoas com surdez e ouvintes. Criamos uma 
versão informat izada da tarefa St roop t radicional onde a pessoa deve ignorar a 
figura pictórica e nomear a cor da t inta com a qual ela estava escrita. No nosso 
estudo dividimos a tarefa St roop Tradiconal por mais de 30 telas com quat ro 
figuras pictóricas de libras abrangendo quat ro cores azul, amarelo, verde e 
vermelho, subdividindo-se em congruentes -  sinal igual a cor (ex:  azul-azul 
incongruente -  sinal diferente da cor (ex:  verde -  azul)  e o cont role -  figura 
geométrica preenchida por cor (ex:  quadrado esverdeado) . Part iciparam desta 
pesquisa 30 sujeitos sendo, 15 sujeitos ouvintes e 15 sujeitos com surdez, ambos 
com conhecimento na linguagem de sinais e na faixa etária de 18 -  40 anos e sem 
compromet imento na corda vocal. Os resultados calculados pelo teste T indicaram 
que os ouvintes leitores de libras obt iveram um tempo de nomeação de cores 
superior na tarefa incongruente (cor de t inta diferente do sinal correspondente)  
quando comparados aos sinais congruentes:  t (16)= 3,335 p= 0,004. Nos surdos, 
apesar da tarefa incongruente representar um acréscimo de mais de 1000 
m ilisegundos em média se comparado a tarefa congruente, a diferença não foi 
significat iva t (16)= 1,899 p= 0,076. Na comparação dos grupos em relação com a 
tarefa cont role, somente os surdos demost raram uma diferença significat iva em 
comparação a tarefa incongruente t (16)= 2,434 p= 0,027. Estes dados sugerem 
que o St roop clássico tem componentes semânt icos prevalentes em relação ao 
componente pictórico, é possível que o efeito St roop tenha acontecido nos 
ouvintes pois eles t ransformaram o sinal de libra em uma palavra, j á nos surdos o 
processo de processamento lingüist ico pela via pictórica já esta automat izado, 
fazendo com que exist isse pouca dificuldade em dizer o nome da cor nas duas 
situações. Uma facilidade no processamento de característ icas espaciais também 
pode ser demonst rado pelo menor tempo de nomeação das figuras geométricas 
comparada aos símbolos incongruentes. 

 3$/$95$6�&+$9(�   



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' u�v ������������� , w,x�y�u�z :  18: 00: 00   ) u	{ :  19: 30: 00 
�� 6 |7}�}�~�|7} �  DEV Desenvolvim ento Hum ano;  Gerontologia 
 4 ��v��"u	��v���|.��| , w��3|���v�����z ) v�{bu	�"u�v���| & z�w��
�"u'��z�} �
 
Lídia Natália Dobrianskyj  Weber (Universidade Federal do Paraná) , Josafá Moreira Da Cunha 
(Universidade Federal do Paraná) , Danielle Bapt ista (Universidade Federal do Paraná) , Mary 
Yam akawa (Universidade Federal do Paraná) , Karina Takeda (Universdiade Federal do Paraná)  
 5 |7}���{�z ����

Esta pesquisa teve como objet ivo verificar a correlação ent re as prát icas 
educat ivas parentais e conflitos fam iliares. Part iciparam do presente estudo 150 
jovens de ambos os sexos, com idade média de 15,29 anos, de uma escola 
pública em Curit iba (Brasil) . Para verificar se existe relação ent re essas variáveis 
foram ut ilizadas as Escalas de Qualidade de I nteração Familiar &# 8211;  EQI F 
(Weber, Viezzer & Brandenburg, 2003) , Escala do Critér io Brasil para Classe 
Social ( I BOPE)  e um quest ionário aberto sobre conflitos fam iliares. Os dados 
obt idos no quest ionário de conflitos foram analisados segundo t rês variáveis:  I  -  
sujeitos envolvidos (pai, mãe, filho I I  -  mot ivo (álcool;  viagem e saídas;  finanças;  
tarefas;  at ividades escolares;  computador, TV e telefone;  banalidades;  out ros e 
sem relato de conflito)  e I I I  -  se houve solução para o conflito. A análise dos 
dados por meio do teste qui-quadrado demonst rou relação significat iva ent re o 
mot ivo do conflito e as seguintes variáveis:  gênero (X2= 14,235;  gl= 7;  p< 0,05) , 
sendo que os garotos est iveram mais envolvidos em conflitos mot ivados por 
álcool;  computador, TV e telefone;  banalidades e conflitos por out ros mot ivos, 
enquanto as garotas est iveram mais envolvidas em conflitos mot ivados por 
viagens e saídas;  finanças e tarefas. Também houve relação significat iva ent re 
diferentes classes sociais (X2= 50,559;  gl= 28;  p< 0,05 na classe D os maiores 
conflitos referem-se ao álcool, na classe C às finanças, na classe B a banalidades 
e, na classe A, a viagens, finanças, escola e banalidades. Observou-se, at ravés do 
Anova, correlação ent re os membros envolvidos nos conflitos e as seguintes 
dimensões de qualidade de interação fam iliar:  regras (F= 2,651;  p< 0,05) , 
comunicação negat iva (F= 2,302;  p< 0,05) , e punição inadequada (F= 2,828;  
p< 0,05) . Por meio dos testes Anova e qui-quadrado não foi possível verificar 
correlação significat iva ent re os mot ivos de conflito, a solução destes e as 
dimensões da qualidade de interação fam iliar (p> 0,05) . Possivelmente a ausência 
de relações significat ivas ent re as variáveis diretamente relacionadas aos conflitos 
e as dimensões de qualidade de interação fam iliar deve-se à mult iplicidade de 
fatores que cont r ibuem para a ocorrência dos conflitos. Ent retanto, pudemos 
observar correlações significat ivas, e tendências que apontam para a necessidade 
de mais estudos para esclarecer a dinâm ica dos conflitos fam iliares. 
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Tat iana Am aral Nunes (UNIVALE -  Universidade Vale do Rio Doce) , João Carlos Muniz Mart inelli 
(UNIVALE -  Universidade Vale do Rio Doce) , Marco Antonio Am aral Chequer (UNIVALE -  
Universidade Vale do Rio Doce)  
 5 |7}���{�z ����

O presente t rabalho objet ivou ident ificar o conceito de psicologia e ciência 
conforme relato verbal de alunos do curso de psicologia e seus respect ivos pais. 
No âmbito da análise do comportamento é at r ibuído à cultura um dos papéis 
determ inantes do comportamento humano. Uma das formas de t ratar 
analit icamente a cultura é proposto por Glenn1 (1988)  at ravés do conceito de 
metacont ingência. De acordo com Glenn metacont ingência refere-se a um 
processo ao nível de análise cultural e envolvem prát icas culturais e seus 
produtos, compostas de cont ingências comportamentais ent relaçadas. Nesse 
sent ido, o contexto fam iliar se const itui como uma metacont ingência que 
proporciona um nível do cont role do comportamento individual, que na presente 
pesquisa pode ter uma relação com a formação conceitual. MÉTODO/  
Part icipantes:  25 estudantes e seus respect ivos pais do curso de psicologia da 
Universidade Vale do Rio Doce (UNI VALE) , de diversos períodos (2º, 4º, 6º, 8º e 
10º)  Material:  foi ut ilizado um formulário de ent revista com nove perguntas 
discursivas, que pretendeu coletar informações relat ivas ao conhecimento de 
ciência e psicologia e interação pais e filhos em torno da formação profissional. O 
quest ionário solicitou a informação de variáveis como:  descrição do sexo, idade, 
período escolar, at ividade profissional, tempo de atuação e formação no ensino 
médio. Além dos dados pessoais, os part icipantes responderam as perguntas:  "O 
que é psicologia?", "O que a psicologia estuda?" e "O que é ciência?". 
Procedimento:  ent revista, com duração aproximada de t r inta m inutos, realizada 
na residência do aluno. Os dados foram coletados no segundo semest re de 2004. 
As respostas foram tabuladas e avaliadas pelo sistema de análise estat íst ica SPSS 
10.0 for Windows. Análise dos dados:  Verificou-se (1)  a conceituação apresentada 
por alunos e pais, considerando o nível escolar e o período do curso;  (2)  
interações ocorr idas ent re pais e filhos que cont r ibuem para t roca de informações 
sobre os relatos acerca de psicologia e ciência, ut ilizando para esta análise do 
conceito de metacont ingência1GLENN, S. (1988)  -  Cont ingencies and 
metacont ingencies:  toward a synthesis of behavior analysis and cultural 
materialism . The behavior Analyst , 11, 161-179. 
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Maria Eliza Mazzilli Pereira (PUC-SP) , Nilza Michelet to (PUC-SP) , Maria Do Carm o Guedes (PUC-
SP) , Crist ina Belot to Da Silva (PUC-SP)  
 5 |7}���{�z ����

Como parte de um estudo visando a caracterizar a evolução da Análise do 
Comportamento no Brasil, com base no exame de dissertações e teses produzidas 
nas diferentes universidades do país, foram ident ificados os autores que iniciaram 
a orientação de pesquisas nessa abordagem ent re nós, para, então, se proceder à 
busca dos t rabalhos de seus orientandos, e, em seguida, dos orientandos de seus 
orientandos, e assim  por diante. Ent re esses autores, dois nomes ressaltam, e 
não somente por estarem envolvidas com a implantação do ensino da Análise do 
Comportamento em nosso país desde o seu início, na USP, quando da vinda, para 
o Brasil, do professor Fred Keller, em 1961, mas também pelo papel que 
desempenharam na formação de pesquisadores e na difusão da Análise do 
Comportamento no país.Buscaram-se os currículos Lat tes das duas professoras, 
com base nos quais foram ident ificados seus orientandos. Na seqüência, 
buscaram-se os currículos dos orientandos dos orientandos, e assim  
sucessivamente. Quando não foi encont rado o currículo Lat tes de algum dos 
pesquisadores, buscou-se localizar seu currículo no site da universidade à qual se 
vincula. Os resultados most raram a amplitude da influência das duas professoras, 
que cont r ibuíram para a difusão da Análise do Comportamento por todo o país, 
at ravés da formação de pesquisadores que levaram aos diferentes estados 
brasileiros o conhecimento e a prát ica de pesquisa dos analistas do 
comportamento. 
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Tat iana Am aral Nunes (UNIVALE -  Universidade Vale do Rio Doce) , João Carlos Muniz Mart inelli 
(UNIVALE -  Universidade Vale do Rio Doce)  
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O dengue caracteriza-se como um dos principais agravos à saúde pública 
mundial. A razão principal que favorece a emergência e re-emergência epidêm ica 
está diretamente ligada ao crescimento da população vetorial (Aedes Aegypt i)  
relacionada a fatores físicos, biológicos e sociais. Um dos fatores fundamentais no 
cont role do dengue é a ocorrência e manutenção de comportamentos individuais 
e colet ivos associados à modificação dos ambientes que favorecem a reprodução 
dos vetores. Neste contexto, um dos papeis da análise do comportamento frente 
a este problema é avaliar a ocorrência de comportamentos prevent ivos e seu 
efeito no cont role da população vetorial. O presente projeto tem como objet ivo 
ident ificar a relação ent re prát icas de combate e cont role da infestação do vetor e 
resposta da população na em issão de comportamentos prevent ivos. Método:  Os 
part icipantes foram agrupados em G1-  Equipe de Coordenação (Gerente (N= 1) , 
supervisores (N= 15) , coordenador (N= 1)  G2 -  Equipe de Campo (Agentes de 
Saúde (N= 45) )  da Gerência de Cont role de Zoonoses (GCZ/ GV e G3 -  Residentes 
(N= 80) , comporto por moradores de quat ro bairros de alta incidência do vetor 
(acima de 8% ) . Para G1, foram elaborados diferentes modelos de ent revista 
sobre o programa de cont role do dengue e procedimentos implantados na cidade. 
Para os do grupo G2, estes serão observados em visitas dom iciliares para verificar 
interação com residentes. Os comportamentos serão regist rados em protocolo de 
observação de campo. Esses serão ainda avaliados quanto ao relato de facilidades 
e dificuldades para a realização do t rabalho. Os Agentes serão acompanhados no 
campo durante o período de t rês horas diárias. Para os do G3, estes serão 
selecionados segundo o padrão de coleta estabelecido pelo departamento de 
saúde colet iva municipal, e serão convidados a responder a um roteiro de 
ent revista contendo questões sobre conhecimentos sobre o dengue e formas de 
proliferação e prát icas prevent ivas (com ou sem em issão) . As informações 
coletadas serão categorizadas e analisadas. Previsão de Análise:  Pretende-se:  
analisar a campanha de combate a dengue e procedimentos de cont role do vetor 
na cidade de GV;  correspondência ent re procedimentos e ação dos agentes e 
resposta da população;  correspondência ent re ação ou não do agente e 
comportamento dos residentes na elim inação dos criadouros como 
comportamento prevent ivo. 
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Hélder Gusso (Universidade Federal do Paraná) , Alexandre Dit t r ich (Universidade Federal do 
Paraná)  
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Estudos socioambientais são unânimes em afirmar que a forma como o 
crescimento econômico tem ocorr ido levará a dest ruição de todos os recursos 
naturais básicos para a sobrevivência das espécies no planeta. O objet ivo deste 
t rabalho é demonst rar à comunidade de analistas do comportamento a 
importância da análise aplicada para o enfrentamento das atuais problemát icas 
socioambientais. Esta pesquisa apresenta um dos grandes problemas ambientais 
enfrentados na mata at lânt ica paranaense:  a ext ração ilegal de Palm ito Jussara 
(Euterpe Edulis) . As formas como este crime ambiental vêm sendo t ratado pelo 
governo não levam em consideração as conseqüências responsáveis pela 
manutenção deste comportamento (principalmente relacionadas à obtenção de 
renda) , apenas criam novas conseqüências (possibilidade de detenção) , tornando-
se tecnologia com pouca probabilidade de modificação do comportamento. 
Algumas est ratégias de destaque vêm sendo adotadas por Parques e ONG´ s 
(Organizações Não Governamentais) , que além de ut ilizar de princípios ét icos 
experimentais e da validação social, têm focado suas ações em antecedentes 
(principalmente relacionados à educação ambiental)  e conseqüências (obtenção 
de renda) , tendo obt ido como resultado efet ivas mudanças, embora muito 
lim itadas se comparadas à complexidade do problema. As ferramentas às quais 
os analistas do comportamento têm acesso são de grande ut ilidade nos processos 
de análise de programas intervent ivos e também no planejamento de cadeias de 
cont ingências para instalar e manter estes programas. Um dos recursos úteis 
para facilitar a compreensão sobre as cont ingências que mantém estes 
comportamentos são os diagramas de cont ingências, modelos propostos por 
Mallot , Mat taini e Thyer. A análise do comportamento já possui conhecimento 
acumulado para fazer muito mais do que efet ivamente tem-se feito em relação às 
questões socioambientais. Mas somente o conhecimento dos princípios da AC não 
basta, dada a necessidade de aplicá- los, necessariamente, a situações com 
característ icas específicas. A colaboração interdisciplinar, neste sent ido, oferece 
perspect ivas prom issoras. Trabalhar pelo desenvolvimento dos preceitos da 
sustentabilidade é, além de uma necessidade de sobrevivência para as próprias 
espécies, um compromisso socioambiental ét ico e polít ico não só de 
ambientalistas, mas também dos cient istas do comportamento. 
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Rôm ulo Ferreira Barale (Universidade Federal de Uberlândia) , Bruno Marinho De Sousa 
(Universidade Federal de Uberlândia) , Jean Toffoles Mart ins Bernardes (Universidade Federal 
de Uberlândia) , Pablo Fernando Souza Mart ins (Universidade Federal de Uberlândia) , Weverton 
Lim a Dos Santos (Universidade Federal de Uberlândia)  
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Os princípios e as técnicas da análise do comportamento têm sido aplicados 
na área esport iva para melhorar o desempenho e a sat isfação dos at letas. Neste 
t rabalho, descreveremos a aplicação de um programa de reforçamento, com dois 
at letas portadores de necessidades especiais do t ipo deficiência física, que visava 
melhorar seus desempenhos e suas percepções de competência no esporte. 
I niciamos nossa intervenção a part ir  do convite realizado pelo técnico dos at letas, 
prat icantes de Halterofilismo, que se preocupava com a qualidade da part icipação 
de seus comandados. Trata-se de um at leta do sexo masculino e out ro do sexo 
fem inino, com idade de t r inta e nove anos e dezoito anos respect ivamente. 
At ravés das ent revistas iniciais realizadas com os desport istas, foram detectados 
fatores cognit ivos que influenciavam negat ivamente na part icipação destes 
sujeitos em seus t reinamentos, com pensamentos do seguinte modo "acho que 
não vou conseguir levantar mais pesos". Estas percepções reflet iam-se na falta de 
mot ivação dos sujeitos em seguir o plano de t reinamento est ruturado pelo 
técnico. Com uma semana de observações dos t reinos e uma ent revista com o 
t reinador da equipe, foi possível ident ificar a existência de um padrão de 
comportamentos do técnico que não reforçavam as qualidades pessoais e os 
pequenos avanços de cada prat icante em seus levantamentos de pesos. Assim  
organizamos o programa, que englobou algumas etapas como:  a)  ent revista 
inicial para ident ificar possíveis reforçadores de cada at leta, como sorr isos, 
acenos de cabeça, abraço, bater palmas, elogios a seu respeito ou a suas 
habilidades at lét icas;  b)  dois encont ros com o técnico visando o esclarecimento e 
consent imento acerca da aplicação do programa, a explicação de alguns princípios 
da análise do comportamento como punição e reforço, e a explicitação dos 
reforçadores de cada desport ista;  c)  aplicação do programa realizado pelo 
t reinador e d)  ent revista final com os at letas para avaliar possíveis resultados 
advindos da realização deste t rabalho. A aplicação do programa teve duração de 
quat ro semanas e foi planejado da seguinte forma:  durante a primeira semana o 
t reinador devia reforçar diariamente cada at leta quat ro vezes, t rês vezes durante 
a segunda semana, duas vezes durante a terceira semana e uma vez durante a 
quarta semana. Nas ent revistas finais com os halterofilistas, constatou-se 
algumas mudanças de pensamentos acerca dos seus rendimentos e competências 
na prát ica esport iva, o que cont r ibuiu para uma maior mot ivação dos at letas em 
part icipar dos t reinamentos diários. Este t rabalho aponta para os benefícios da 
aplicação de princípios e técnicas da análise do comportamento no contexto 
esport ivo. 
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Lorism ario Ernesto Sim onassi (Universidade Católica de Goiás) , Carlos Eduardo Cam eschi 
(Universidade de Brasília) , Ana Elisa Valcacer (Universidade Católica de Goiás) , Juliana 
Brasiliense Vilela (Universidade Católica de Goiás) , Vivian De Paula Figueiredo (Universidade 
Católica de Goiás)  
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O comportamento verbal tem sido um dos padrões comportamentais mais 
complexos a ser submet ido ao estudo experimental. O presente t rabalho teve 
como objet ivo demonst rar que é possível colocar certas respostas t ipicamente 
t ratadas como respostas de " linguagem" sob o cont role operante e que certos 
comportamentos precorrentes ( leitura e classificação)  funcionam como condição 
para ocorrência de out ros comportamentos, de forma que a ausência dos 
precorrentes acima mencionados não perm it ir ia a ocorrência diferencial de 
escolha. No Experimento I , inicialmente foi feita uma sondagem de agrupamento 
de palavras dent re verbos, substant ivos, adjet ivos, pronomes e advérbios. Os 
part icipantes que agruparam as palavras em suas diferentes classes gramat icais 
foram alocados no grupo agrupado e aqueles que colocaram palavras de 
diferentes classes em um mesmo grupo foram alocados no grupo aleatório. 
Posteriormente foi realizado um procedimento ABA. Na Linha de base, era 
regist rada a dist r ibuição de toques sobre 20 palavras daquelas classes 
gramat icais, sendo quat ro de cada classe, apresentadas aleatoriamente na tela do 
computador. Durante a fase de t reino, a resposta de tocar sobre verbos produzia 
o acréscimo de um ponto no contador de acertos, enquanto tocar em palavras de 
out ras classes produzia um ponto no contador de erros. Apesar de todos os 
part icipantes apresentarem aumento na freqüência da resposta de tocar em 
palavras da classe verbos, houve uma diferença estat ist icamente significat iva 
ent re o número de acertos na primeira sessão de t reino para os dois grupos. O 
grupo aleatório obteve, na primeira sessão de t reino, 59%  de acertos, enquanto o 
grupo agrupado alcançou 90%  de acertos. No Experimento I I , quat ro homens não 
alfabet izados foram submet idos a um delineamento ABA semelhante ao ut ilizado 
no Experimento I . Todos foram submet idos a t rês sessões de t reino nas quais os 
part icipantes não t iveram aumentadas as freqüências de toques sobre a classe 
reforçada (verbos) . Os dados replicam os obt idos por Greenspoon (1955) , 
segundo o qual o comportamento verbal é modificado por suas conseqüências 
como os demais comportamentos operantes. Além disso, a leitura funcionou como 
precorrente, sem a qual os part icipantes não tocaram com uma freqüência maior 
sobre os est ímulos pertencentes à classe de palavras reforçada. 
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Claudia Furtado Borges (Universidade Federal de Uberlândia) , Alexandre Montagnero 
(Universidade Federal de Uberlândia) , Paula Bertozzi De Oliveira E Sousa Leão (Universidade 
Federal de Uberlândia) , Wesley Alves Da Silva Cruz, Reginaldo Do Carm o Aguiar (Universidade 
Federal de Uberlândia) , Renata Ferrarez Fernandes Lopes 
 5 §7¨�«�¦�¥ ����

Pesquisas experimentais vêm sendo desenvolvidas com o intuito de 
aprimorar o modelo St roop e a sua aplicabilidade a diversificadas populações. Na 
tarefa St roop Emocional é possível estudar o comportamento dos sujeitos frente a 
est ímulos discrim inat ivos ameaçadores. Os sujeitos que se deparam com palavras 
ditas aversivas tendem a responder mais demoradamente na nomeação de cores 
se comparado a palavras neut ras. Com o intuito de expandir o modelo St roop ao 
contexto brasileiro, esta pesquisa teve o intuito inédito de invest igar o efeito que 
as figuras pictóricas de Libras (Linguagem Brasileira de Sinais)  t inham no tempo 
de nomeação de cores da tarefa St roop ent re um grupo de pessoas com surdez e 
ouvintes. Criamos uma versão informat izada da tarefa St roop Emocional onde a 
pessoa ignorava a figura pictórica e nomeava a cor da t inta com a qual ela esta 
escrita. O aplicat ivo Super Lab ®  armazenava o tempo de nomeação das cores 
em cada situação. A Tarefa St roop Emocional possuía mais de 30 telas com 
quat ro figuras pictóricas de libras pintadas em quat ro cores:  azul, amarelo, verde 
e vermelho e que representavam palavras com significado ameaçador e neut ro 
além de figuras geométricas coloridas (cont role) . Part iciparam desta pesquisa 34 
sujeitos sendo, 17 deles ouvintes com conhecimento na linguagem de sinais e 17 
sujeitos com surdez e com conhecimento na linguagem de sinais, ambos os 
grupos na faixa etária de 18-40 anos e sem compromet imento na cordas vocais. 
Os dados foram analisados com teste t  para amost ras relacionadas, os resultados 
indicam que as cores dos sinais para palavras ameaçadoras levaram 
significat ivamente mais tempo para serem nomeadas se comparados as cores de 
figuras geométricas, e as palavras neut ras a p< 0,05. No que diz respeito aos 
surdos, as palavras ameaçadoras também receberam maiores tempos em todas 
as comparações. Em relação a comparação do cont role com os sinais de palavras 
neut ras não foi encont rado diferença nos surdos p= 0,262. Estes resultados 
sugerem que o processamento de informação preferencial para est ímulos 
negat ivos ocorre tanto em ouvintes como em surdos. O significado para os sinais 
de palavras neut ras devem estar automat izados e não requeriam recursos 
atencioanais por parte dos surdos, no caso dos ouvintes este processo deve ter 
sido mais lento implicando em um maior tempo na comparação com o cont role. 
Esse estudo abre um novo campo para a aplicação do paradigma da Tarefa 
St roop emocional. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

'  �¡ ������������� , ¢,£�¤� �¥ :  18: 00: 00   )  	¦ :  19: 30: 00 
�� 6 §7¨�¨�©�§7¨ �  EAB Análise Experim ental de Com portam ento 
 2� §�²
§
 'ª�¥i¬�¡ §7¨�ª� 	¦6«�±#¡�´�µ�¥Cª�¶�ª� 	±%§�¦®�¡�ª�¥�¨�¨�«�·�¦6§-ª� 	¬�¥�¨p¡�¥o°�®�¥�¤�§�¬� 	¦6§�¢�ª�¥o¬�§p§"¸�ª� 	¢�´�µ�¥ �� «�¦
§7¨�ª3«�¬�¥R¤�¥�¦6°
¡�®�¡�ª� �³�¥ �
 
Silm ara Bat istela (Universidade Estadual de Londrina (UEL) ) , Thalita Canato (Universidade 
Estadual de Londrina (UEL) ) , Reinaldo Reis (Universidade Estadual de Londrina (UEL) ) , Sandra 
Galvão (Universidade Estadual de Londrina (UEL) ) , Juliane Borges (Universidade Estadual de 
Londrina (UEL) ) , Lilian Evilin Dos Santos (Universidade Estadual de Londrina (UEL) )  
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O presente experimento teve como objet ivo verificar se a Est imulação Tát il 
(E.T.)  interfere na resistência à ext inção experimental de ratos, visto o 
conhecimento dos efeitos diversos da E.T. sobre o comportamento de humanos e 
de infra-humanos. Para tal foram ut ilizados doze ratos albinos da linhagem Wistar 
experimentalmente ingênuos. Os sujeitos foram divididos em Grupo Cont role 
(seis)  e Experimental (seis) . No primeiro grupo não houve nenhum t ipo de 
manipulação experimental, j á o segundo grupo foi submet ido ao procedimento de 
ET. O procedimento foi composto pelas seguintes fases:  1-  Condicionamento 
Operante, na qual foram submet idos a sessões de modelagem de resposta de 
pressão à barra cont ingente à gota d'água;  2-  Reforçamento Cont ínuo (CRF 3-  
Razão Fixa (FR 10 4-  Razão Variável (VR 10 5-  Est imulação Tát il, apenas o grupo 
experimental part icipou desta fase sendo manipulado por um experimentador 
durante dez m inutos, por um período de 21 dias corr idos, enquanto que os 
demais (grupo cont role)  não passaram por nenhuma manipulação durante essa 
mesma fase, salvo para cuidados de limpeza. Na últ ima fase (6 -  Teste) , todos os 
sujeitos (Grupo Experimental e Cont role)  passaram novamente por uma sessão 
de CRF, FR10, VR10 e ext inção, sendo esta últ ima a sessão diferencial na qual as 
respostas de pressão à barra foram observadas e regist radas a fim  de estabelecer 
uma comparação ent re o padrão comportamental dos sujeitos expostos ao 
procedimento de E.T. e os sujeitos cont role. Os resultados most ram que ent re os 
sujeitos do Grupo Experimental apenas um at ingiu o cr itér io de ext inção, j á ent re 
os sujeitos do grupo cont role, quat ro at ingiram o critér io de ext inção pré-
estabelecido. Out ra diferença observada ent re os grupos foi a média no tempo 
total sem respostas de pressão à barra, o grupo experimental apresentou uma 
média de 18 m inutos e o cont role 20 m inutos, estes foram regist rados ao longo 
de uma sessão de 50 m in com todos os sujeitos. Out ra diferença encont rada 
ent re os grupos foi a média total de respostas de PB, o Grupo Experimental teve 
uma média de 397, enquanto o cont role 349 pressões à barra. Conclui-se, então, 
que o procedimento de E.T. teve como conseqüência diferenças no padrão 
comportamental de ratos submet idos a sessão de ext inção.Palavras-chave:  
Est imulação Tát il, Ext inção, Condicionamento Operante 
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Fernanda Costa Nunes (Universidade Católica de Goiás) , Sheila Giardini Murta (Universidade 
Católica de Goiás)  
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Policiais m ilitares são fortemente acomet idos pelo est resse ocupacional. 
Muitos são os fatores que determ inam a resposta de est resse frente às demandas 
do t rabalho m ilitar, tais como:  sobrecarga de t rabalho, escalas noturnas, 
exposição ao perigo, à violência e r isco de vida, conflitos t rabalho- família, falta de 
possibilidades de crescimento, os inter- relacionamentos host is ent re colegas e 
superiores e baixa remuneração. Este estudo objet ivou implementar um 
programa de manejo de est resse em um grupo de Policiais Militares de Goiânia, 
avaliar seus efeitos na redução de auto- relatos de sintomas de est resse e 
descrever a percepção dos part icipantes em relação aos ganhos individuais 
obt idos at ravés da intervenção. Part iciparam 3 homens e 2 mulheres, com idades 
variando ent re 25 e 38 anos, integrantes do curso de formação de soldados. A 
intervenção aconteceu em 10 sessões psicoterapêut icas focais em grupo, com 
duração de duas horas e periodicidade semanal. Foram abordados os seguintes 
temas:  conceito de est resse, suas causas e fases;  auto-est ima e auto-cuidados à 
saúde;  fatores de r isco e proteção no desenvolvimento;  resolução de problemas;  
direitos humanos interpessoais;  crenças irracionais;  lidar com a raiva e com as 
emoções. Durante todo o processo foram ut ilizadas vivências, relaxamentos, 
respiração diafragmát ica, reest ruturação cognit iva, biblioterapia, ensaio 
comportamental, feedback, modelagem e exposição dialogada. Os resultados da 
intervenção foram avaliados por meio do I nventário de Sintomas de St ress para 
Adultos de Lipp, aplicado antes e após a intervenção. Houve redução nos escores 
de est resse para todos os part icipantes e mudança nos escores clínicos para 
quat ro dos part icipantes, que antes estavam nas fases de resistência, quase-
exaustão e exaustão e ao final da intervenção estavam sem est resse. Avaliação 
de processo da intervenção foi feita com base em regist ros e categorização de 
relatos verbais dos part icipantes acerca dos benefícios percebidos como 
resultantes da intervenção. Os benefícios percebidos foram categorizados em:  
mudanças cognit ivas (mot ivação para mudança;  reest ruturação cognit iva e auto-
observação) , mudanças comportamentais (habilidades sociais, habilidades para 
solução de problemas;  enfrentamento e aprendizagem de novos recursos e 
generalização para out ros ambientes)  e benefícios relat ivos à experiência com o 
grupo e a sessão (aplicabilidade do tema;  suporte social grupal;  liberdade para 
auto-expressão e sent imentos e sensações agradáveis) . Os dados obt idos foram 
favoráveis à eficácia da intervenção. Sugere-se que programas deste t ipo sejam 
aplicados como prát ica rot ineira na formação de m ilitares com fins prevent ivos. 
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Mariana Cuns (Universidade Federal do Pará) , Grauben Assis (Universidade Federal do Pará)  
 5 §7¨�«�¦�¥ ����

Diferentes modos de interpretação têm sido usados para compreender o 
aut ismo. Apesar dos poucos t rabalhos empíricos e de intervenção publicados no 
Brasil, tem havido um aumento na pesquisa cient ífica sobre essa população, 
visando a ampliação do conhecimento, tanto acerca da natureza do t ranstorno, 
como de possíveis est ratégias de t ratamento. Do ponto de vista analít ico-
comportamental, o aut ismo apresenta déficits e excessos comportamentais que 
podem ter uma base neurológica, mas que está, todavia, sujeita a mudanças a 
part ir  de interações const rut ivas, cuidadosamente organizadas. O objet ivo do 
presente t rabalho foi ident ificar e explicitar as concepções apresentadas na 
literatura sobre o aut ismo, mediante um levantamento bibliográfico de 
referenciais ut ilizados em disciplinas pertencentes à grade curr icular do 
Bacharelado em Psicologia na Universidade Federal do Pará. I dent ificou-se que as 
abordagens enfat izam diferentes formas de análise em função de seus 
pressupostos filosóficos. Os modelos médico e cognit ivo-comportamental 
acentuam aspectos topográficos e o modelo analít ico-comportamental, a part ir  
dos pressupostos behaviorista radical, uma análise funcional. Como resultado 
pode-se regist rar que o modelo médico, ao estudar os padrões comportamentais, 
estabelece padrões de normalidade buscando critér ios estat íst icos, os quais 
definem o que precisa ou não ser t ratado;  o modelo cognit ivo-comportamental, 
sendo possível a este a denominação de quase-médico, aproxima-se da dicotom ia 
ent re o normal e o patológico, além de reconhecer as respostas "disfuncionais"  do 
indivíduo sob a forma de sintoma;  e, por últ imo, o modelo analít ico-
comportamental não atua sobre "crenças" ou "cognições" do indivíduo, mas sobre 
relações sujeito-ambiente, pois considera ser a part ir  de manipulações de 
variáveis independentes (est ímulos ambientais)  que alterações significat ivas no 
comportamento (variáveis dependentes)  ocorrem no indivíduo portador de 
aut ismo. Além disso, a Análise do Comportamento tem recentemente apontado 
que o aut ismo poderia ser função de lim itações no desenvolvimento de cont role 
de est ímulos. Essa linha de invest igação tem enfat izado a ident ificação das 
variáveis que auxiliam ou interferem no desenvolvimento de cont role de est ímulos 
atuando sobre o operante (sem dist inção explícita ent re verbal e não-verbal) . 
Pretende-se ampliar esse estudo verificando como as disciplinas de Formação e 
Estágios Supervisionados, m inist rados por docentes com diferentes abordagens 
em Psicologia Clínica, abordam o at raso do desenvolvimento, especialmente o 
aut ismo.  

 3$/$95$6�&+$9(�  Aut ismo;  Análise do Comportamento;  Modelos Explicat ivos. 
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

'  �¡ ������������� , ¢,£�¤� �¥ :  18: 00: 00   )  	¦ :  19: 30: 00 
�� 6 §7¨�¨�©�§7¨ �  CBM Clínica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 6 ª3®�§7¨�¨$§�º�«�¡�±" 	¬�¡�¬�§.¬�§»³� 	¬�¡R§�¦5¬�¥�¢�¡�¨ � ¬�§ � ¤�¡�¨�¡ �
 
Let ícia Enya Horino (PUCCAMP) , Vivian Crist ina Pacola Alves (PUCCAMP) , Adriana Frare 
(PUCCAMP) , Marilda Lipp (PUCCAMP)  
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O termo dona-de-casa refere-se à mulher que dir ige e/ ou administ ra o lar, e 
é classificada como inat iva economicamente. O st ress pode ser definido como 
uma reação, composta de alterações psicofisiológicas que ocorrem quando o 
indivíduo se depara com situações que exijam uma adaptação. Esse processo 
pode ser dividido em quat ro fases:  alerta, resistência, quase-exaustão e 
exaustão. O st ress quando prolongado pode interferir  na qualidade de vida das 
pessoas. Qualidade de vida é o bem-estar do indivíduo em quat ro áreas:  afet ivo, 
social, profissional e saúde. O presente estudo teve como objet ivo averiguar a 
incidência e as fases do st ress e a qualidade de vida de donas-de-casa. A amost ra 
foi composta por 17 mulheres, com idades ent re 34 e 70 anos. Os dados foram 
coletados no Laboratório de Estudos Psicofisiológicos do St ress. Foram ut ilizados o 
I nventário de Sintomas de St ress para Adultos de Lipp ( I SSL)  e o I nventário de 
Qualidade de Vida ( I QV) . Os resultados apresentados foram 11,7%  das 
part icipantes não apresentaram st ress;  5,9%  estavam na fase de alerta;  29,4%  
na fase de resistência e 52,9%  na fase de quase-exaustão. Em relação a 
predominância de sintomas 33,3%  dos sujeitos est ressados apresentaram 
prevalência de sintomas físicos;  60%  sintomas psicológicos e 6,6%  sintomas 
físicos e psicológicos. Avaliando a qualidade de vida 64,7%  das donas-de-casa 
t iveram sucesso na área afet iva;  52,9%  na área social;  apenas 35,3%  na área 
profissional e nenhuma na área que se refere a saúde. O st ress é um fator 
presente em uma grande porcentagem da amost ra avaliada, sendo que mais da 
metade destes encont ra-se na fase de quase-exaustão, onde há um desgaste do 
organismo e as doenças começam a aparecer, podendo interferir  no fracasso do 
quadrante da saúde. O resultado na área profissional pode ter sido influenciado 
por vários fatores, como o fato de "dona-de-casa" não ser considerado um 
t rabalho, visto que esse não gera renda;  e muitas vezes não ter suas at ividades 
reconhecidas pelos out ros. 
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Marcela Um eno Koeke (PUC-  Cam pinas) , Diana Tosello Laloni (PUC-  Cam pinas)  
 5 §7¨�«�¦�¥ ����

Entende-se repertório de enfrentamento adquir ir  comportamentos que 
possibilitem a resolução de problemas. A cliente é uma adolescente de 16 anos de 
uma clínica escola encaminhada pela dermatologia. É portadora de blastom icose 
(m icose no sangue) , doença adquir ida pela ingestão de gravetos na infância e há 
dois anos foi feito o diagnóst ico. Sintomas da doença são feridas pelo corpo além 
de perda parcial da visão. Quando procurou a terapia já estava medicada e suas 
feridas estavam dim inuindo. A queixa apresentada foi de que se sente desprezada 
e tem vergonha de sair de casa porque apresenta feridas em várias partes do 
corpo, inclusive no rosto. Foram realizados nove encont ros com a duração de 50 
m inutos cada. I nicialmente objet ivou-se fazer um t reinamento para que a cliente 
diante da consulta médica fosse capaz de perguntar sobre a doença. Como t inha 
dúvidas em relação à doença, elaboramos questões para ela levar para o seu 
médico, que ela apresentou a ele e o médico respondeu. Diante disso ficou mais 
t ranqüila e considerou importante saber mais sobre o seu problema, ter mais 
conhecimento sobre a sua doença. A isso foram colocadas informações adicionais 
ret iradas de textos. Em seguida como repertório de enfrentamento const ruiu-se 
uma história sobre a sua doença baseada em evidências. Passou então a explicar 
às pessoas e especialmente à sua mãe que até então acreditava que sua doença 
era câncer ou AI DS. Passou a sent ir  menos medo e vergonha do seu problema. 
Os resultados most raram que as intervenções foram bem sucedidas. Conclui-se 
que foi possível instalar um repertório de enfrentamento da doença na cliente, 
que a part ir  dos textos foi possível explicar como se t ratar, pois o t ratamento dela 
exige que tenha aderência a ele e também foi possível demonst rar que poderá 
conviver com as pessoas à sua volta sem problemas se compreenderem sobre 
sua doença.Palavras chave:  repertório de enfrentamento, t ratamento e doença. 
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Gracy Tobias (Universidade Federal do Pará) , Marcus Bentes De Carvalho Neto (Universidade 
Federal do Pará)  
 5 §7¨�«�¦�¥ ����

Estudos sobre cont ingências aversivas vêm procurando invest igar a 
funcionalidade de alguns est ímulos alternat ivos ao choque como possíveis 
punidores e/ ou reforçadores negat ivos, como o jato de ar quente, som etc. Diz-se 
que se a apresentação de um est ímulo pune uma resposta, remover ou prevenir 
tal est ímulo deve reforçar esta resposta, porém esta simetr ia ent re punição e 
reforçamento negat ivo parece ser imperfeita na prát ica uma vez que, uma mesma 
dimensão e quant idade de um est ímulo aversivo podem ter uma função punidora 
efet iva em um contexto, mas não funcionar simetr icamente como um reforçador 
negat ivo em out ro e vice-versa. O presente estudo testou dois parâmetros de 
som ( "Som 1"-  192.000 Hz e 80 decibéis e;  "Som 2" -  88.200 Hz e 80 decibéis)  
como possíveis punidores e/ ou reforçadores negat ivos para a resposta de pressão 
à barra (RPB)  em Rat tus norvegicus. Os equipamentos ut ilizados foram uma caixa 
de condicionamento operante adaptada para pesquisas com jato de ar quente e 
som e, um programa de em issão de som Sony Sound Forge 7.0. Ut ilizaram-se 
t rês ratos albinos (S1, S2, e S3) . O procedimento foi dividido em quat ro fases:  
Fase 1-  apresentação do Som 1 cont ingente a RPB para o S1;  Fase 2 -  mesmo 
que a fase 1, ut ilizando-se o Som 2 e S1;  Fase 3 -  remoção cont ingente a RPB do 
Som 1 apresentado de maneira cont ínua para o S2 e de maneira interm itente 
para o S3;  Fase 4 -  mesmo que a fase 3, testando-se o Som 2 cont ínuo para o S2 
e interm itente para o S3. Na fase 1 foi realizada 1 sessão e a freqüência da RPB 
foi 217. Na fase 2 foram realizadas 6 sessões e a freqüência da RPB foi 133, 139, 
164, 198, 239 e 211, da 1ª a 6ª. A freqüência da RPB na fase 3 com o Som 1 
cont ínuo foi, respect ivamente, 200, 21, 10, 6, 31 e 6, da 1ª a 6ª sessões 
realizadas e a freqüência da RPB com o Som 1 interm itente da 1ª à 6ª sessões foi 
178, 23, 65, 36, 20 e 14. Os resultados da fase 1, 2 e 3 indicam que o Som 1 não 
funcionou como punidor (a freqüência da RPB se manteve elevada)  e nem como 
reforçador negat ivo (a freqüência da RPB decaiu) . Na fase 4 a freqüência da RPB 
para o Som 2 cont ínuo foi, da 1ª a 6ª sessões, 192, 67, 71, 81, 93 e 51 e a 
freqüência da RPB com Som 2 interm itente da 1ª a 6ª sessões foi 178, 71, 77, 
85, 74 e 98. O Som 2 não funcionou como punidor ( fase 2) , mas most rou uma 
tendência em manter o responder como um possível reforçador negat ivo na fase 
4, indicando que a simetr ia ent re punição e reforçamento negat ivo pode não se 
sustentar na prát ica. 
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Regina Keiko Kato Miura (Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita")  
 5 §7¨�«�¦�¥ ����

A inclusão de pessoas com Necessidades Educacionais Especiais no mercado 
de t rabalho é um desafio a ser compart ilhado com toda a sociedade. A falta de 
qualificação profissional, além da pequena part icipação da classe empresarial e a 
fiscalização em relação à legislação existente, prejudica seriamente a inserção 
destas pessoas no mercado de t rabalho. Este estudo teve como objet ivo estudar 
como avaliar as habilidades necessárias para a adequação das pessoas com 
at raso no desenvolvimento cognit ivo, em ambiente de t rabalho colet ivo. Após a 
observação das habilidades necessárias para desempenho adequado em serviço, 
iniciou-se a implementação de orientação para o ensino dessas habilidades. 
Part iciparam deste estudo cinco jovens, em faixa etária de 16 a 26 anos, com 
Síndrome de Down (4 pessoas)  e Microcefalia (1 pessoa) , clientes em 
atendimento educacional no Cent ro de Estudos da Educação e da Saúde -  
CEES/ unidade auxiliar da Unesp/ Marília. A avaliação inicial envolveu a elaboração 
de um inst rumento de observação para verificação e acompanhamento do 
repertório de habilidades necessárias para o t rabalho numa brinquedoteca e na 
secretaria do referido Cent ro. Os resultados de I mplementação do Programa de 
Educação para o Trabalho most raram melhoras nas habilidades e conhecimentos 
dos part icipantes na at ividade profissional, bem como, avanços no 
desenvolvimento nas áreas de socialização, comunicação interpessoal e em "pré-
requisitos" profissionais ( iniciat iva, rapidez, comprom isso, etc) . O ensino de 
habilidades profissionais teve como foco o desenvolvimento de posturas e 
at itudes em ambiente de t rabalho;  visando possibilitar maior independência nas 
diversas situações no meio social e profissional e sua provável inclusão no 
mercado de t rabalho. Ainda assim , observou-se a necessidade de favorecer 
oportunidades para que pessoas com necessidades educacionais especiais possam 
aprender as habilidades fundamentais e serem absorvidas pelo mercado de 
t rabalho que, em todos os casos, privilegia a qualificação para as funções. 
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Hellen Orm ond Abreu (Universidade Católica de Goiás) , Ana Karina De Farias (Universidade 
Católica de Goiás) , Ruth Do Prado Cabral (Universidade Católica de Goiás) , Crist iano Coelho 
(Universidade Católica de Goiás)  
 5 §7¨�«�¦�¥ ����

A comprovação da importância da relação terapêut ica no sucesso da terapia 
t rouxe consigo uma necessidade:  a de se compreender os sent imentos e emoções 
do terapeuta. O presente t rabalho é parte de um estudo maior que tem por 
objet ivo chamar a atenção dos supervisores para possíveis dúvidas e dificuldades 
dos terapeutas iniciantes, e para a necessidade de t reinar, no decorrer da 
Graduação, as habilidades terapêut icas. Foi aplicado um quest ionário em 
estudantes de pré-estágio e estágios supervisionados I  e I I  ( formandos) , 
composto de 25 questões com escala de concordância com quat ro itens (discordo 
totalmente a concordo totalmente)  referente às habilidades que deveriam ser 
t reinadas antes e durante a prát ica terapêut ica. Na maioria das questões, as 
diferenças ent re os grupos não foram significat ivas (a >  0,05) . No entanto, 
observa-se uma um aumento estat ist icamente significat ivo ent re os alunos dos 
t rês grupos na concordância com as questões 1 (sobre estar preparado para 
exercer as funções de psicólogo) , 3 (sent ir-se t ranqüilo antes do primeiro 
atendimento) , 5 ( t reino de habilidades terapêut icas durante a graduação)  e 15 
(diferenças nas análises de terapeutas iniciantes e experientes) . Em suma, os 
alunos de pré estágio julgaram-se menos preparados para exercer a profissão de 
psicólogo clínico, enquanto consideraram, em maior proporção que os alunos 
formandos, que a relação terapêut ica influencia no sucesso da terapia e que há 
diferenças ent re as análises clínicas realizadas por terapeutas iniciantes e 
experientes. As questões com menor índice de concordância para todos os grupos 
referiram-se ao fato de que, para se tornar um bom terapeuta, seriam suficientes 
o aprendizado de uma teoria e o que a universidade oferece durante a graduação. 
Além disso, divergiram quanto à maior responsabilidade de técnicas ou da relação 
terapêut ica sobre as mudanças comportamentais dos clientes (questões 4, 8 e 9, 
respect ivamente) . A maior concordância ent re os grupos foi encont rada nas 
questões 15, 17 e 20 (que se referiam à influência da relação terapêut ica sobre a 
terapia, a necessidade de terapia para o terapeuta, e ao fato de terem procurado 
out ras fontes de conhecimento além das aulas) . Se por um lado o curto período 
ent re os estágios explica a pouca diferença, por out ro, os baixos índices sobre o 
que é necessário para ser um bom terapeuta indicam uma necessidade de se 
estabelecer repertórios que perm itam uma atuação mais efet iva do terapeuta 
iniciante. 
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Crist iano Coelho (Universidade Católica de Goiás) , Marcelo Borges Henriques (Universidade 
Católica de Goiás) , Reginaldo Pedroso (Universidade Católica de Goiás) , Ana Elisa Valcacer 
(Universidade Católica de Goiás)  
 5 §7¨�«�¦�¥ ����

O estudo ut ilizou uma tarefa de escolha, envolvendo valores hipotét icos, a 
fim  de comparar o acúmulo das quant ias monetárias com situação de escolha sem 
acúmulo, bem como qual função descreveria melhor tal resultado ( função 
hipérbole ou função potência)  e se seria observado efeito de magnitude da 
quant ia at rasada sobre o desconto. Foram coletados dados de oito part icipantes 
universitár ias. As escolhas envolveram valores hipotét icos (R$1,00, R$10,00 e 
R$100,00 -  em etapas dist intas)  at rasados em um dia, uma semana, duas 
semanas, um mês e dois meses;  e recompensas monetárias hipotét icas 
imediatas, cujos os valores eram ajustados nas ordens ascendente e 
descendente. Para cada valor, foram obt idas quant ias imediatas equivalentes com 
todos os at rasos, em separado para a condição sem acúmulo e com acúmulo, que 
geraram duas curvas de indiferença. Na fase com acúmulo, a cada escolha era 
somada em um contador a quant ia escolhida que seria hipotet icamente liberada 
imediatamente, ou após o at raso especificado em cada etapa. Pôde-se verificar 
que a maioria dos dados foram melhor descritos pela função potência, de acordo 
com o teste Wilcoxon (T =  3;  a <  0,05) . Além disso, nas sessões onde havia o 
acúmulo, os dados ajustaram-se melhor em comparação às sessões sem o 
acúmulo. Esses ajustes demonst raram-se semelhantes aos dados obt idos em 
estudos anteriores com pagamento real das quant ias. Para os dados de grupo, 
pode-se observar que os descontos dos valores at rasados de maior magnitude 
foram menores, comparados com os de menor magnitude. At ravés de uma 
análise adicional, tornou-se possível observar que, para a maioria dos sujeitos, 
nas t rês magnitudes, o feedback não interferiu no valor do desconto, porém, para 
aqueles part icipantes onde os valores foram diferentes (sem e com o feedback) , 
tais valores de desconto tenderam ser mais altos com feedback. Assim , o 
acúmulo da quant ia não gerou efeito de magnitude -  de dim inuição do desconto 
de quant ias at rasadas -  possivelmente em decorrência da amplitude das quant ias 
avaliadas, replicando os dados de Jonhston e Bickel (2001) . Esses dados indicam 
que escolhas com acúmulo podem gerar dados semelhantes aos obt idos em 
escolhas com pagamentos reais. 
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Crist iano Coelho (Universidade Católica de Goiás) , Reginaldo Pedroso (Universidade Católica de 
Goiás) , Marcelo Borges Henriques (Universidade Católica de Goiás) , Ana Elisa Valcacer 
(Universidade Católica de Goiás)  
 5 §7¨�«�¦�¥ ����

Com o objet ivo de avaliar o efeito de magnitude sobre a taxa de desconto 
em escolhas hipotét icas com e sem acúmulo da quant ia em situações que 
envolvem quant ias probabilíst icas, dez part icipantes foram submet idos a escolhas 
hipotét icas ent re quant ias probabilíst icas e quant ias a serem liberadas com 
certeza. As quant ias maiores probabilíst icas foram R$1,00, R$10,00 e R$100,00, 
a serem recebidas de acordo com as chances de 10% , 30% , 50% , 70%  e 90% , 
enquanto quant ias menores a serem recebidas com certeza variavam em ordem 
ascendente e descendente, a fim  de se obter valores de equivalência ent re as 
quant ias para cada probabilidade. Em uma fase, os sujeitos apenas indicavam 
tocando sobre uma das alternat ivas de escolha a quant ia de sua preferência. Em 
out ra fase, após a escolha da quant ia a ser recebida com certeza, seu valor era 
somado em um contador que permanecia à vista do part icipante durante todas as 
escolhas com uma dada quant ia maior e uma dada probabilidade. Nesta mesma 
fase, a cada escolha da quant ia probabilíst ica, os part icipantes eram levados a um 
segundo elo, com uma roleta, na qual havia uma roleta com dez números, na 
qual poderia apostar, de acordo com a probabilidade especificada para aquela 
escolha. Caso ganhasse, o valor correspondente era somado à quant ia da 
alternat iva probabilíst ica. Para a análise de dados individuais e para a mediana do 
grupo, os valores de equivalência e as respect ivas taxas de desconto não 
diferiram significat ivamente ent re as condições, conforme o teste Wilcoxon (T =  
10;  a >  0,05) . Apenas para um part icipante os valores de equivalência foram 
maiores com todas as probabilidades para as t rês quant ias proabilíst icas. 
Observou-se também que os ajustes das funções potência e hipérbole foram mais 
altos com o acúmulo das quant ias. Por out ro lado, observou-se mais 
inconsistência na preferência com o acúmulo, indicando que a roleta possa ter 
desempenhado um papel reforçador sobre as escolhas dos part icipantes. Sugere-
se que em estudos posteriores a roleta seja ut ilizada em fase de t reino a fim  de 
se observar se seu uso extenso modifica a taxa de desconto de quant ias 
probabilíst icas. Por fim , a dim inuição do desconto com o aumento da quant ia não 
foi observada para todos os part icipantes, possivelmente devido à pouca 
amplitude das quant ias maiores ut ilizadas. 
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Cláudia Furtado Borges (Universidade Federal de Uberlândia) , Alexandre Montagnero 
(Universidade Federal de Uberlândia) , João Da Costa Holanda (Cent ro Universitário do 
Triângulo) , Paula Bertozzi De Oliveira E Sousa Leão (Universidade Federal de Uberlândia) , 
Paulo Estevão Rodrigues Machado (Universidade Federal de Uberlândia) , Reginaldo Do Carm o 
Aguiar (Universidade Federal de Uberlândia)  
 5 §7¨�«�¦�¥ ����

O aprendizado pode sofrer grandes interferências se uma determ inada 
classe de antecedentes puder concorrer de maneira efet iva na em issão de uma 
resposta. O grande desafio experimental é saber quais est ímulos especificamente 
interferem na em issão de respostas alvo. Uma das formas de se avaliar este 
problema, é ut ilizando tarefas bem est ruturadas que exijam raciocínio 
algorítm ico. O jogo Torre de Hanoí, cr iada em 1883, perm ite tal invest igação, pois 
consiste em selecionar e orientar informações necessárias à execução de ações 
algorítm icas. O objet ivo deste t rabalho foi avaliar a influencia que 3 tarefas 
intervenientes tem na resolução da torre de Hanói. Part iciparam deste estudo 15 
adultos na faixa etária de 18 a 30 anos, estando classificados nos seguintes 
pontos:  não inst itucionalizados;  não compromet imento mental;  homogeneidade 
nos níveis de escolaridade, sexo e idade. Foi ut ilizado uma versão de madeira da 
torre de Hanói, formada por uma base, contendo 3 pinos, onde, em um deles, há 
uma pilha de 4 discos furados no meio e de diâmetros diferentes ordenados de 
forma que o disco maior esteja em baixo e o menor esteja em cima, formando 
assim  uma torre. As tarefas intervenientes:  a verbalização do monossílabo "blá 
blá" (comportamento sonoro a verbalização de let ras aleatórias, sendo estas não 
seqüenciais e repet it ivas (const rução de repertório verbal) , o comportamento de 
apertar seqüencialmente de fora para dent ro quat ro interruptores numa placa de 
madeira (comportamento seqüencial) . Essas tarefas eram feitas 
concomitantemente com a resolução da torre. Avaliou-se os seguintes quesitos:  
número de tentat ivas, números de erros, tempo para execução do 1  lance, e o 
local onde ocorreu o primeiro erro. Os principais resultados apontam que nos 
lances usados para term inar a tarefa os part icipantes ut ilizaram em média 23,86 
lances, e no comportamento seqüencial 35,33 lances, o teste Wilcoxon de 
comparação de amost ras pareadas, revelou que esta diferença foi significat iva a 
p= 0,035. Em relação aos números de erros, no comportamento sonoro a média 
foi de 8,26 e no comportamento seqüencial 12,06 sendo verificado pelo teste 
Wilcoxon um diferença significat iva com p= 0,023. Não foram encont radas out ras 
relações significat ivas. Assim  est ímulos concorrentes verbais ou sonoros não 
dificultam a resolução da torre de Hanói. É necessário a existência de uma tarefa 
semelhante com característ icas espaciais e visuais e que ocupem parte do 
comportamento motor do part icipante, causando assim  uma pronunciada 
interferência na tarefa alvo. 
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Reginaldo Do Carm o Aguiar (Universidade Federal de Uberlândia) , Alexandre Montagnero 
(Cent ro Universitário do Triângulo) , Claudia Furtado Borges (Universidade Federal de 
Uberlândia) , Paula Bertozzi De Oliveira E Sousa Leão (Universidade Federal de Uberlândia) , 
João Da Costa Holanda (Cent ro Universitário do Triângulo) , Paulo Estevão Rodrigues Machado 
(Universidade Federal de Uberlândia)  
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A torre de Hanoi, também conhecida por torre do bramanismo ou quebra-
cabeças do fim  do mundo, foi publicada em 1883 pelo matemát ico francês 
Edouard Lucas, com o pseudônimo Prof. N. Claus (de Siam) , um anagrama de seu 
nome, cujo sujeito descobriu o raciocínio lógico algorítm ico nela. A publicação 
dizia que o jogo vinha do Vietnã, sendo popular também na China e no Japão. O 
problema da Torre de Hanói envolve um ambiente formado por uma base, 
contendo 3 pinos, onde, em um deles, há uma pilha de discos furados no meio e 
de diâmetros diferentes ordenados de forma que o disco maior esteja em baixo e 
o menor esteja em cima, formando assim  uma torre. O objet ivo é levar a torre de 
um ext remo ao out ro. È possível estudar o comportamento governado por regras 
a part ir  do raciocínio lógico, pois este consiste em selecionar e orientar 
informações necessárias à execução de ações algorítm icas;  e isto colaborará na 
resoluções de problemas, organizações de at ividades, est ratégias sociais e 
funcionais. Nesta perspect iva, objet ivamos constatar se há diferença ent re o 
processamento logarítm ico de deficientes audit ivos e visuais, e quais regras e 
predominância dos sent idos cada um ut iliza para a solução do problema. Os 
pesquisadores aplicaram o jogo em 15 deficientes audit ivos e 15 deficientes 
visuais, ambos congênitos com compromet imento total. Cada grupo foi 
selecionado de forma heterogênea nos níveis de escolaridade, sexo e idade. 
Dent ro do procedimento foi avaliado o número de tentat ivas feitas durante todo o 
procedimento, o número de erros, tempo para execução do 1  lance e o local 
onde ocorreu o primeiro erro. Primeiramente foi realizado um t reino com t rês 
discos para depois aplicar o teste com quat ro discos. Analisando os critér ios, os 
resultados demonst ram que não houve diferença significat iva ent re os dois 
grupos. Os deficientes audit ivos gastam a mesma quant idade de lances para 
completar a torre, comentem o mesmo número de erros e o mesmo tempo em 
média que os deficientes visuais. I ndicando que apesar do deficiente audit ivo não 
ter respostas para est ímulos sonoros podemos dizer que eles suprem esta 
deficiência com um comportamento encoberto visual de raciocínio mais eficiente. 
O deficiente visual por sua vez ut iliza imagens cont ruídas na execução da tarefa a 
part ir  do tato, por exemplo, para também compensar sua deficiência. 
Demonst rando assim  que o déficit  audit ivo e visual da amost ra não 
comprometeram a execução da tarefa. 
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Marilene Queiroz (Universidade Católica de Goiás) , Luc Vandenberghe (Universidade Católica 
de goiás)  
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Este t rabalho é o resultado de uma invest igação feita a apart ir  do paradigma 
de Pennebaker, segundo o qual, relatar emoções a respeito de um evento 
t raumát ica melhora a saúde e o bem estar da pessoa. De acordo com Pennebaker 
o compart ilhamento de emoções após uma vivência aversiva pode configurar em 
melhoras na saúde física e psicológia, configurando ocerne de nossas 
invest igações. Assim , um grupo de sujeitos receberam a tarefa de escrever ou 
falar sobre os eventos mais est ressantes ou t raumát icos da sua vida, enquanto o 
grupo cont role escreveu sobre assuntos banais. O delineamento da pesquisa é 
padronizado. Part iciparam 59 sujeitos de ambos os sexos com idade ent re 20 e 
40 anos. A part ir  da análise das resenhas as respostas foram operacionalizadas 
com medidas de ansiedade (SAI  , TAI )  e de humor (BDI ) . As respostas foram 
bastante heterogêneas, variaram de acordo com o repertório comportamental de 
cada indivíduo, nos possibilitando um avanço dent ro do pardigam proposto. 
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Paula Barcellos Bullerjhann (Univale) , João Carlos Muniz Mart inelli (Univale) , Marco Antonio 
Am aral Chequer (Univale)  
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Os acidentes de t rânsito representam hoje uma das principais causas 
externas de morte no país e mundo. Em Governador Valadares (GV-MG) , em 
função das característ icas do ambiente t rânsito e perfil de desenvolvimento da 
cidade, tem se observado peculiar idades no ambiente e no comportamento dos 
usuários, como disputa pelo espaço ent re diversos usuários (pedest res, ciclistas e 
motoristas de veículos motorizados) , baixa nível de manutenção das vias, e 
sinalização insuficiente às modalidades de veículos em circulação e característ icas 
da vias, o que tem se relacionado a acidentes com ou sem vít imas no município. 
Para descrever o perfil desses acidentes tem se levantado a incidência e 
prevalência de acidentes automobilíst icos e aspectos comportamentais 
relacionados no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2004. A análise 
documental é realizada no 6º Batalhão de Polícia Militar de Governador Valadares, 
onde se invest iga variáveis como data, hora e local dos acidentes;  sexo e idade 
das vít imas e ocorrência de fatalidade;  t ipo de veículo envolvido e observações 
sobre aspectos comportamentais relacionados ( tempo de habilitação, alcoolismo e 
t ipo de infração) . Os resultados parciais da pesquisa referem-se ao período de 
janeiro de 2001 a junho de 2002, o que corresponde a 2.975 acidentes. O bairro 
onde ocorreu maior número de acidentes foi o cent ro da cidade no horário ent re 
11: 00 às 16: 59 h. A maior incidência de acidentes ocorreu nos meses de 
novembro (7,2% )  e dezembro (7% )  de 2001. A maioria ocorreu no turno 
matut ino (44,4% ) . Os sábados (16,4% )  e sextas- feiras (16,2% )  foram os dias da 
semana em que ocorreram maior incidência de acidentes. Os t ipos mais 
freqüentes são por abalroamento (47,1% )  e choque (29,4% ) . Quanto às 
característ icas das vias, a maioria é de não sinalizadas (19,4% )  com velocidade 
perm it ida de 40 Km/ h (42,6% ) , sendo que quanto a variável pavimentação, 
predominou o asfalto (34,3% )  A área de maior incidência é a comercial com 
(27,4% )  e as causas presumíveis dos acidentes neste período, conforme 
regist ros, são em sua maioria a falta de atenção (32,6% ) . 
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Paulo Abreu ( Inst ituto de Psicologia USP) , Luciana Cardoso ( Inst ituto de Psicologia USP) , 
Gabriela Castelo (Hospital Universitário USP) , Maria Martha Hübner ( I nst ituto de Psicologia 
USP) , Alice Maria De Carvalho Delit t i ( I nst ituto de Psicologia USP) , José Pacheco (Hospital 
Universitário USP)  
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O estudo de caso se fez at ravés dos atendimentos de um paciente de doze 
anos diagnost icado com anorexia nervosa na pediat r ia do Hospital Universitár io 
da Universidade de São Paulo. Com base nos relatos verbais do paciente e de sua 
família, dos relatos da assistente terapêut ica residente de pediat r ia (R1)  e dos 
regist ros do comportamento de comer em prontuário, os terapeutas promoveram 
uma intervenção breve no intuito de conciliarem o escasso tempo disponível, 
ocorr ido devido ao início tardio dos atendimentos, com a promoção de 
cont ingências possibilitadoras de mudanças comportamentais para o paciente e 
para sua família. O procedimento de dessensibilização sistemát ica com a com ida 
foi ut ilizado para reaprendizagem do comportamento de comer, tendo-se sempre 
o cuidado em tornar os momentos das refeições reforçadores para o paciente. 
Com o objet ivo de se promover a manutenção desta classe de comportamentos 
após reinstalação em repertório foram feitas intervenções junto a família no 
intuito de se promover mudanças ambientais que viessem a criar novas 
cont ingências de reforçamento incompat íveis com as variáveis de cont role 
relacionadas ao quadro da anorexia. At ravés das intervenções o paciente passou 
gradat ivamente a aumentar o número e a freqüência das refeições realizadas, 
bem como também se promoveu a reflexão fam iliar em torno de cont ingências 
relacionadas ao desenvolvimento da anorexia, a guarda do paciente, aos cuidados 
parentais e ao t ratamento ambulatorial futuro. Os procedimentos adotados se 
most raram eficazes a despeito dos problemas normalmente vivenciados pela 
análise do comportamento aplicada em ambiente hospitalar. 
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Marta Pontes (Universidade Federal do Ceará) , Natália Dut ra (Universidade Federal do Ceará)  
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O TDAH se caracteriza como um t ranstorno de desenvolvimento que 
acomete cerca de 3 a 6%  das crianças, persist indo na vida adulta em mais da 
metade dos casos. As característ icas nucleares do t ranstorno, como desatenção, 
hiperat ividade e impulsividade, podem afetar de forma adversa o desempenho 
acadêmico, os relacionamentos fam iliar e social, o ajustamento psicossocial e a 
vida laborat iva. Além desses sintomas básicos, o TDAH apresenta, em mais de 
50%  dos casos, co-morbidade com t ranstorno do aprendizado, t ranstornos do 
humor e de ansiedade, t ranstornos disrupt ivos do comportamento e t ranstornos 
do abuso de substância e de álcool. Assim , em novembro de 2004, foi cr iado o 
primeiro serviço de atendimento especializado em TDAH do Norte e Nordeste e o 
quarto do Brasil:  o Núcleo de Pesquisa em Déficit  de Atenção (NPDA)  de 
Fortaleza. O NPDA é um serviço interinst itucional que une o Hospital Universitár io 
Walter Cant ídio da Universidade Federal do Ceará, o Hospital I nfant il Albert  Sabin 
de Fortaleza e o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Conta com 
uma equipe mult idisciplinar composta por uma médica psiquiat ra, uma 
neuropediat ra, dois psicólogos e estagiários dos cursos de Medicina e Psicologia. A 
atuação de parte da equipe de estagiários de Psicologia se dá a part ir  de um 
enfoque analít ico-comportamental e tem como objet ivos ajudar no diagnóst ico e 
t ratamento do TDAH, part icipar do desenvolvimento de projetos de pesquisa e 
sem inários que visem uma melhor compreensão do t ranstorno, acompanhar os 
pacientes at ravés de atendimentos individuais e em grupo e promover reuniões 
com seus fam iliares. Com isso, há maior dissem inação do conhecimento acerca do 
TDAH, dim inuindo o preconceito e a discrim inação em relação aos portadores do 
t ranstorno, além de proporcionar a capacitação de profissionais de saúde e 
educação, possibilitando um diagnóst ico precoce;  aumenta-se, ainda, a eficácia 
do t ratamento, tendo em vista que a união de medicamento, terapia individual 
especializada e part icipação de fam iliares é fundamental para o sucesso do 
t ratamento. Assim , a equipe de estagiários de psicologia do NPDA t rabalha de 
forma interdisciplinar, visando sempre a melhoria de oferta de serviço 
especializado no TDAH e a qualidade de vida dos pacientes e daqueles que 
convivem com eles diariamente. 
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Aline Starling Duarte Mendes (UNITAU) , Marilsa De Sá Rodrigues Tadeucci (Universidade de 
Taubaté)  
 5 §7¨�«�¦�¥ ����

O presente art igo tem como objet ivo ident ificar a importância das 
habilidades sociais no desenvolvimento da carreira. Este estudo prelim inar contou 
com a part icipação de onze funcionários, que desenvolveram carreira, de uma 
empresa de porte grande, que atua na produção de explosivos e sistema 
ignitores, localizada na região do Vale do Paraíba no estado de São Paulo. É uma 
pesquisa de natureza qualitat iva cujo delineamento é um estudo de caso 
exploratório descrit ivo. Para coleta de dados ut ilizou-se ent revista sem i-
est ruturada, o inventário de habilidades sociais -  I HS e o inventário de âncoras de 
carreira -  I AC. Os dados obt idos foram avaliados por meio da análise de conteúdo 
e da análise de fatores. Pode-se concluir que os escores F1 e F3 do inventário de 
habilidades sociais podem interferir  no desenvolvimento da carreira. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Carreira, habilidades sociais, competência 
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' È�É ������������� , Ê,Ë�Ì�È�Í :  18: 00: 00   ) È	Î :  19: 30: 00 
�� 6 Ï7Ð�Ð�Ñ�Ï7Ð �  CBM Clínica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 , Ê�Ò
Ó7Ô�Õ�Ê�Ì�È�ÉRÖ�Ï.Ô�Î5×�Ø�Í�Ù�Ø�É�ÎkÉRÖ�Ï.Ï7Ð�×�Í�Ø�Ú3Ï.Ï.Ê�Ô3Ú3Ø3È�Û�Ü�Í/Ê�É�Ð$Ý�É�Þ�È	Ó"È	Ö�É�Ö�Ï7ÐVÐ�Í�Ì�È�É,È�Ð$Ö�Ï6É�Ö�Í�Ó7Ï7Ð�Ì�Ï�Ê�Ú3Ï7Ð
Í�Þ�Ï7Ð�Í�Ð �
 
Livia Viana (Universidade Federal do Ceará) , Daniely Tatm atsu (Universidade de Fortaleza)  
 5 Ï7Ð�Ô�Î�Í ����

Esta pesquisa surgiu da necessidade de reflet ir  acerca das repercussões da 
obesidade na vida social de adolescentes. Ela tem por objet ivos:  verificar a 
influência de um programa de esporte e nut r ição, de um colégio part icular da 
cidade de Fortaleza, nas habilidades sociais de adolescentes obesos;  ident ificar o 
papel da educação física para esses adolescentes e fornecer sugestões de 
melhoria ao programa. Foram estudados dois grupos, o primeiro formado por 
adolescentes obesos/ sobrepeso que estão part icipando do programa esse ano, e o 
segundo composto por adolescentes que term inaram as at ividades do programa 
no fim  de 2004. No grupo 1, a amost ra corresponde a 41,17%  do total da 
população. No grupo 2, foram avaliados 50%  da população total. As habilidades 
sociais de cada part icipante foram avaliadas a part ir  da ut ilização adaptada do 
I nventário de Habilidades Sociais ( I HS-Del Pret te) , cujas pontuações fornecem 
dados que avaliam essas capacidades de uma forma geral e por fatores 
específicos, de acordo com as situações fornecidas pelo inst rumento. No primeiro 
grupo foram analisadas as respostas de 14 estudantes com idade média de 11,6 
anos. No segundo grupo, quat ro adolescentes responderam o inventário tendo 
idade media de 12,5 anos. As respostas do I HS do grupo 1, sugerem que a 
maioria (71,42% )  possui déficit  em habilidades sociais quando considerado o 
escore total. Neste mesmo escore, no grupo 2, foi visto que a maioria (75% )  dos 
part icipantes possui repertório de habilidades sociais deficitár io. Em alguns 
fatores específicos foram encont rados bons níveis de habilidades sociais:  nas 
meninas do grupo 2 os fatores que correspondem a habilidades de enfrentamento 
e auto-afirmação com risco;  auto-afirmação na expressão de sent imento posit ivo 
e auto-exposição a situação e pessoas desconhecidas ficaram acima da média e 
nos meninos desse grupo os fatores que dizem respeito a auto-afirmação na 
expressão de sent imentos posit ivos e ao autocont role da agressividade t iveram 
bons escores. Podemos concluir que o programa em estudo não teve influência 
nas habilidades sociais de adolescentes obesos/ sobrepeso que part iciparam do 
programa em 2004 e que os adolescentes que estão iniciando o programa 
possuem déficits nas habilidades socais gerais, apesar de ter havido bons índices 
em alguns fatores. Desse modo, esta pesquisa sugere a necessidade do programa 
invest ir  no Treinamento de Habilidades Sociais (THS)  para que haja um maior 
desenvolvimento de certas habilidades cont r ibuindo para um aumento da auto-
est ima e da qualidade de vida dos adolescentes obesos/ sobrepeso, bem como 
para o seu maior compromet imento com o programa de redução de peso. 
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Adriana Rodrigues (PUC Minas -  Arcos) , Ailton Am élio Silva (Univeridade de São Paulo)  
 5 Ï7Ð�Ô�Î�Í ����

Este t rabalho refere-se a um estudo exploratório sobre o ouvir com o 
objet ivo de ident ificar e descrever os comportamentos envolvidos na habilidade 
de ouvir de terapeutas durante o atendimento clínico. Para tanto foram ut ilizados 
como fonte de dados:  a revisão da literatura cient ífica sobre o assunto e a 
observação sistemát ica de vídeos com 50 sessões de atendimento clínico de 10 
terapeutas e alunos/ terapeutas (dois do sexo masculino e oito do sexo fem inino) . 
No total foram observados 1.342 m inutos de sessões de atendimento. Com os 
comportamentos que a literatura apontava como sendo de ouvir foi elaborado um 
primeiro roteiro de observação com 20 comportamentos para ser ut ilizado nas 
observações de 22 sessões de atendimento. Após, o roteiro foi ampliado e passou 
a ser const ituído por 28 comportamentos verbais e não-verbais e foi ut ilizado na 
observação de 16 sessões de atendimento. Novamente o roteiro foi modificado 
após criter iosa análise. Alguns comportamentos foram agrupados e o roteiro 
passou a ser const ituído por 16 comportamentos não-verbais e oito verbais, num 
total de 24 comportamentos. Esse roteiro foi ut ilizado nas observações de 12 
intervalos de 20 m inutos de sessões de atendimento. Nessa etapa também foi 
verificada a freqüência relat iva dos comportamentos. Os comportamentos 
ident ificados e definidos foram most rados, vídeo e definição, a cinco juízes para 
avaliação da fidedignidade das observações e das definições. Os índices obt idos 
oscilaram ent re 80 e 100% . Sendo assim  foi possível verificar que a habilidade de 
ouvir desses terapeutas era manifestada principalmente por 14 t ipos de 
comportamentos não-verbais e dois verbais. Sendo eles:  fitar diretamente o 
interlocutor;  or ientar a face em direção ao interlocutor;  or ientar a parte frontal do 
tórax em direção ao interlocutor;  projetar a cabeça frontalmente em direção ao 
interlocutor;  projetar e inclinar levemente o tórax frontalmente em direção ao 
interlocutor;  inclinar a cabeça para um dos lados do corpo em direção ao ombro;  
sincronizar at ravés de gestos de cabeça, t ronco, braços e mão com a fala do 
interlocutor;  marcar a própria fala com gestos de cabeça, t ronco, braços e mãos;  
estar dent ro da distância pessoal e social;  sorr ir ;  manter os braços afastados;  
manter as mãos unidas;  dar uma pausa na própria fala;  em it ir  vocalizações;  fazer 
perguntas e fazer pequenos comentários sobre o que foi dito. Para todos esses 
comportamentos a literatura consultada fala sobre sua importância no contexto 
das relações interpessoais. Enfim  a habilidade ouvir é uma habilidade complexa e 
específica necessária para o estabelecimento e manutenção de relacionamentos 
interpessoais sat isfatórios e grat ificantes, inclusive a relação terapêut ica. 
Consideramos que tal habilidade deveria ser ensinada nos cursos de graduação 
para profissionais de ajuda. 
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Pat rícia Cabral Da Silva (Unesp) , Renata Pinhão (Unesp) , Vanessa Rom era (Unesp) , Alessandra 
Turini Bolsoni Silva (Unesp)  
 5 Ï7Ð�Ô�Î�Í ����

Estudos apontam para a relevância de intervenções em grupos junto a pais 
e mães, de forma a prevenir problemas de comportamento nos filhos, at ravés da 
promoção de habilidades parentais:  lidar com birras, estabelecer lim ites e 
consistência nas prát icas educat ivas. Acredita-se que essas dificuldades podem 
ser m inim izadas, sanadas com a promoção de habilidades sociais educat ivas 
(comunicação, expressividade) , além de técnicas de manejo do comportamento 
do filho. Este t rabalho buscou avaliar efeitos de um procedimento (mediante 
avaliações pré e pós- intervenção)  no repertório de uma mãe (42 anos, casada, 
filha de 1 ano e 9 meses)  que part icipou de um grupo para pais. Os dados foram 
obt idos at ravés dos seguintes inst rumentos:  a)  Quest ionário de Habilidades 
Sociais Educat ivas Parentais (Bolsoni-Silva, 2003 b)  I nventário de Habilidades 
Sociais (Del Pret te & Del Pret te, 2001 c)Escala de Assert ividade (Rathus, Ayres, 
1994) . Para maior entendimento da queixa e variáveis relacionadas foram 
realizadas também duas ent revistas prévias. As informações obt idas no pré- teste 
foram organizadas num estudo de caso, com o objet ivo de orientar as sessões 
para que estas atendessem aos objet ivos específicos da part icipante no grupo. 
Realizaram-se 20 sessões organizadas em invest igação e análise funcional da 
tarefa de casa, exposição dialogada da habilidade, ident ificação das dificuldades e 
promoção de repertórios. A part icipante apresentou como queixa principal 
dificuldade em estabelecer lim ites para a filha que fazia muitas birras (se jogava 
no chão, chorava e quebrava objetos nessas situações, a mãe gritava, pegava no 
braço e ameaçava bater;  como conseqüência, a filha chorava mais e cont inuava a 
fazer birras. Na avaliação pós- intervenção, consistência do casal na educação da 
filha, observou-se que a mãe adquir iu habilidades sociais educat ivas parentais 
(expressar sent imentos posit ivos, expressar opiniões, tentar conversar/ pedir para 
estabelecer lim ites, conversar mais com o marido, indicar coisas que a filha faz 
que a agrada e a tocar mais na filha quando brinca com ela) , além de ampliar seu 
autoconhecimento. Out ros ganhos observados foram dim inuição das birras, 
aumento no repertório de habilidades relacionadas a lidar com crít icas e em pedir 
mudança de comportamento para o esposo. Este estudo sinaliza que indicat ivos 
de problemas de comportamento podem ser m inim izados e/ ou suprim idos quando 
os pais passam a interagir de forma socialmente habilidosa com seus filhos, não 
apenas nos momentos de estabelecer lim ites (sendo consistentes, dizendo não 
com explicação, pedindo mudança de comportamento, elogiando etc) , mas 
também ao conversarem sobre assuntos variados (não apenas para ensinar o que 
é certo ou errado) , ao expressarem afeto e opiniões. 
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Leila Silva (PUC Minas -  Arcos) , Ricardo Correia (PUC Minas -  Arcos) , Adriana Rodrigues (PUC 
MInas -  Arcos)  
 5 Ï7Ð�Ô�Î�Í ����

Este t rabalho foi desenvolvido no Laboratório de Análise Experimental do 
Comportamento da PUCMI NAS &# 8211;  Arcos, com o objet ivo de ident ificar as 
possíveis influências de est ímulos est ressores na aprendizagem operante e no 
peso de ratos albinos. Como est ímulo est ressor foi ut ilizado o ruído constante de 
um rádio não sintonizado com volume equivalente a 20 decibéis. Para verificar a 
aprendizagem operante, os ratos passaram por duas sessões experimentais:  1)  
nível operante e t reino ao bebedouro e 2)  modelagem. Para verificar o aumento 
ou dim inuição do peso, os ratos foram pesados duas vezes por semana. Foram 
ut ilizados oito ratos albinos, machos, da linhagem Wistar, espécie Rat tus 
Norvergicus, com 120 dias de idade e peso médio de 343 gramas, privados de 
água por 36 horas antes dos experimentos. Os ratos foram divididos em quat ro 
grupos:  G1, G2, G3 e grupo cont role (com dois ratos em cada grupo) . Esses 
grupos passaram pelas seguintes condições experimentais:  O G1 foi submet ido ao 
est ímulo est ressor por 51 horas (3 horas diárias durante 17 dias, incluindo o dia 
anterior à sessão experimental o G2 por 45 horas (3 horas diárias durante 15 
dias, o ruído foi suspenso nos dias anteriores aos experimentos o G3 foi 
submet ido ao barulho por seis horas ( t rês horas nos dias anteriores às sessões 
experimentais) , e o grupo cont role não foi submet ido ao ruído. Os resultados 
obt idos most raram que, no experimento de nível operante, os sujeitos do G1, G2 
e G3 andaram pela caixa e se coçaram cerca de 300%  a mais que o grupo 
cont role. Também apresentaram freqüência elevada dos comportamentos 
emocionais de morder os equipamentos da caixa e de se morder. No experimento 
de t reino ao bebedouro G2 e G3 precisaram de mais tempo e de mais reforços 
para associar o ruído característ ico do bebedouro com a gota d&# 8217; água. No 
experimento de modelagem, o G1 necessitou de em média 80 reforços para ser 
modelado, G2 de 30 e G3 de 37 reforços enquanto o grupo cont role necessitou de 
17. Com relação ao ganho e perda de peso o grupo cont role perdeu em média 22 
gramas, o G1 e o G3 perderam em média 50 gramas e G2 ganhou em média 48 
gramas. Embora os resultados ainda estejam sendo analisados, com os dados 
obt idos pode-se comprovar a interferência desse est ímulo est ressor na 
aprendizagem operante, no aumento e perda de peso e nas respostas emocionais 
desses sujeitos. 
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Hernando Neves Filho (Universidade Federal do Pará) , Rubilene Borges (Universidade Federal 
do Pará) , Marcus Bentes De Carvalho Neto (Universidade Federal do Pará) , Gracy Tobias 
(Universidade Federal do Pará)  
 5 Ï7Ð�Ô�Î�Í ����

Recentemente o jato de ar quente, um est ímulo aversivo alternat ivo ao 
choque elét r ico, vem sendo testado em nosso Laboratório Experimental, e tem se 
most rado um supressor eficaz de respostas previamente fortalecidas por 
reforçamento posit ivo. Já foi manipulada a sua apresentação cont ingente de 
maneira cont ínua (2 sessões de CRF)  e não-cont ingente (1 sessão de FT10") . Nos 
dados iniciais a supressão do responder ocorreu em ambas as situações, mas na 
condição não-cont ingente a supressão foi total nos t rês sujeitos usados. O 
objet ivo do presente estudo foi invest igar os efeitos diferenciais da apresentação 
cont ingente e não-cont ingente de um est ímulo aversivo. Foram usados 6 sujeitos, 
Rat tus Norvegicus (Wistar)  divididos em dois subgrupos:  um subgrupo submet ido 
primeiramente a 5 sessões de um esquema cont ingente de punição posit iva (FI  
1')  e posteriormente a 5 sessões de um esquema de apresentação não-
cont ingente desse est ímulo (FT 1') . O out ro subgrupo passou pelo procedimento 
inverso. Em ambos os grupos foram feitas 5 sessões de recondicionamento da 
RPB depois das sessões de cada procedimento de apresentação de Sav. Uma gota 
de água era apresentada cont ingente a cada RPB em todas as sessões e a 
privação dos sujeitos era de 24 horas. Os resultados principais most ram que, no 
grupo 1, as médias de RPB nas sessões de CRF, apresentação cont ingente, 
recondicionamento e apresentação não-cont ingente foram 93,4;  71,5;  118,4;  
92,5 respect ivamente. Houve, portanto, uma supressão de 23,5%  da resposta da 
fase de CRF para a apresentação cont ingente. Da apresentação cont ingente para 
o recondicionamento, houve um aumento da média em 65% . E da fase de 
recondicionamento para a apresentação não cont ingente foi de 21,9% . Esses 
dados most ram que a parece haver uma baixa supressão da RPB em ambos os 
procedimentos de apresentação do Sav, considerando que foram apresentados 
nessa ordem no grupo 1, e também não há grande diferença ent re as 
porcentagem de supressão ent re os dois procedimentos. Estão sendo ainda 
realizadas sessões com o out ro grupo de sujeitos para averiguar as possíveis 
diferenças na apresentação do Sav invertendo os procedimentos (primeiro não 
cont ingente e depois não cont ingente) . 

 3$/$95$6�&+$9(�  Cont role aversivo;  punição;  j atos de ar quente;  Rat tus norvegicus;  
não cont ingente. 
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Ana Rosa Gliber (UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO) , Mariantonia Chippari 
(UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO)  
 5 Ï7Ð�Ô�Î�Í ����

As pessoas, ao interagirem com out ras, mantém ent re si uma distância ou 
espaço físico que, segundo Hall (1989) , pode ser classificado como ínt imo, 
pessoal, social e público. O espaço pessoal é definido por Argyle e Trower (1981)  
e Hall (1989) , como a área ao redor do corpo que normalmente só é perm it ido 
que certas pessoas ult rapassem, como os am igos, variando sua distância de 50 
cm a 1,20 m . Quando este espaço é invadido, sem perm issão, as pessoas 
geralmente reagem de maneira t ípica, principalmente at ravés de comportamentos 
não-verbais, tais como desvio de olhar, afastamento, mudança de semblante, 
ent re out ros. Este estudo teve por objet ivo observar os comportamentos de 
pessoas quando ocorreu a invasão de seu espaço pessoal. Os sujeitos foram 22 
universitár ias com idade aparente ent re 18 e 30 anos. Os sujeitos deveriam ser 
est ranhos ao invasor e aos observadores. Ut ilizou-se o regist ro de eventos na 
anotação de categorias estabelecidas a prior i. A pesquisa foi realizada na 
biblioteca de uma universidade part icular, no momento em que esta est ivesse 
parcialmente vazia -  cerca de 70%  das mesas desocupadas. Na invasão do 
espaço pessoal, o invasor do sexo fem inino se aproximou e sentou-se à mesa ao 
lado do sujeito, em silêncio. Dois observadores independentes regist raram os 
comportamentos que ocorreram. Os resultados obt idos apontaram uma maior 
freqüência para as respostas de olhar em direção ao material didát ico (200 
em issões -  17,66%  das respostas) , folhear o material didát ico (141 respostas, -  
12,44% )  e manusear objetos (125 respostas em it idas, 11,03% ) . Estes resultados 
indicaram que a dispersão da at ividade anteriormente realizada e a tensão ao ser 
invadido foram as reações mais freqüentes. Também ocorreu a tentat iva de 
demarcação do terr itór io, assim  como, as respostas difer iram ent re os sujeitos. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
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Frederico Biehl (UFSC) , Tarsila Maragno Ceconi (UFSC) , Junior Vicente Franken (UFSC)  
 5 Ï7Ð�Ô�Î�Í ����

Apesar da internet  estar crescendo em grande velocidade, apenas 
recentemente pesquisadores na área de Psicologia começaram a estudar hábitos 
de conexão, mudanças de comportamento das pessoas e problemas decorrentes 
do uso da internet . Esta pesquisa teve como objet ivo analisar característ icas 
padrões dos internautas freqüentadores de salas de bate-papo virtual com relação 
ao seu comportamento diante de determ inadas circunstâncias, bem como as 
cont ingências que os levam ao uso desse serviço. A pesquisa invest igou uma 
amost ra composta por 184 sujeitos, de ambos os sexos, onde cada part icipante 
respondeu a um quest ionário elet rônico de 11 perguntas. O formulário elet rônico 
(método pelo qual os dados foram coletados)  foi elaborado ut ilizando-se da 
ferramenta ASP de programação voltada para o ambiente web ( internet ) . Nele, 
assim  que o ent revistado pressionava o botão ''enviar' 

 3$/$95$6�&+$9(�  as questões eram enviadas para um script  que as processava e as 
armazenava, numericamente, em um banco de dados. O 
formulário era protegido de modo que um usuário não podia votar 
mais de uma vez (proteção por cookies e armazenamento de 
endereço I P) . Como principais resultados destaca-se que a maioria 
dos internautas (72% )  considera que solidão e t im idez não se 
const ituem como a principal condição que os levam freqüentar as 
salas de bate-papo. Out ro dado interessante é que uma parcela 
significat iva de internautas prefere se relacionar numa sala de 
bate-papo "virtual"  a interagir com am igos e fam iliares no "mundo 
real" . Diante destes dados pode-se inferir  que os indivíduos que 
procuram as salas de bate-papo e softwares do gênero não são 
sujeitos que, em sua maioria, possuem falta de habilidade social 
ou fobias sociais. I sto sugere que o problema não esteja cent rado 
no internauta e sim  na relação -  dele com as demais pessoas do 
seu círculo social. Assim , será que os contatos "virtuais"  são mais 
reforçadores que os "reais"? Ou será este um comportamento de 
fuga-esquiva? Desta forma, há muito a ser estudado sobre as 
cont ingências deste comportamento no que se refere a sua gênese 
e manutenção.  
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Lecila Oliveira (UFSC) , Ana Maria Faraco De Oliveria (UFSC) , Joselm a Tavares Frutuoso (UFSC)  
 5 Ï7Ð�Ô�Î�Í ����

O estudo das relações interpessoais em contextos significat ivos para a 
criança, como por exemplo, o da brincadeira, tem sido fonte de informações 
valiosas para o entendimento dos processos de desenvolvimento social, cognit ivo 
e afet ivo. Dado o contato cada vez mais precoce-  das crianças com o computador 
e o uso crescente dos software (on- line e off- line)  com propostas lúdicas 
ofertadas pelo mercado, pais e educadores tem se preocupado sobre em que 
extensão os jogos virtuais interferem nas interações sociais das crianças. Este 
estudo teve como objet ivo ident ificar categorias comportamentais, observadas em 
crianças pequenas durante situações de brincadeiras, em jogos com cartões e 
jogos virtuais, que evidenciassem o perfil das interações sociais que ali ocorr iam. 
Os part icipantes foram 14 crianças , ent re 5 a 6 anos de idade, recrutadas em 
uma creche de classe média, na cidade de Florianópolis. As crianças foram 
divididas por sorteio em dois grupos iguais e cada grupo foi conduzido a um 
laboratório de informát ica por quat ro vezes. As sessões de brincadeira t iveram 
duração média de 40 m inutos. Em cada sessão, eram oferecidos às crianças, 
organizadas em díades, a opção de brincar com os jogos:  da memória, da velha, 
de percurso e quebra-cabeça. Os jogos eram oferecidos em duas modalidades-  
em cartões e no computador. Cabia às díades a escolha da modalidade. As 
interações durante a brincadeira foram regist radas por meio de duas câmaras de 
vídeo. Os resultados revelaram as seguintes categorias de interação cujas 
manifestações estavam presentes tanto nas at ividades com computador quanto 
nas com cartões:  a)  vocalizações, b)  direção do olhar, c)  sorr isos, d)  alternância 
da vez de jogar;  e)  em issão de t iques nervosos;  f)  gesto (apontar o material do 
jogo)  e g)  contato físico. As t rês primeiras categorias subdividiram-se quanto ao 
foco:  as voltadas para o material do jogo ou as voltadas para o colega. Observou-
se que os comportamentos ident ificados nas categorias acima foram importantes 
meios de t ransm issão e recepção de informações, além de propiciar elementos 
para estudos posteriores sobre qualidade e significância das interações sociais nas 
duas situações de brincadeira. 

 3$/$95$6�&+$9(�  I nteração Social;  Brincadeira I nfant il;  Jogos Virtuais. 
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Eliany Moreira Lim a Neves (FAMERP/ FUNFARME) , Vera Lúcia Raposo Do Am aral 
(PUC/ CAMPINAS)  
 5 Ï7Ð�Ô�Î�Í ����

O presente t rabalho teve como objet ivo avaliar o resultado de um Programa 
de intervenção comportamental, em grupo, no desenvolvimento de est ratégias de 
enfrentamento posit ivas em portadores de hemofilia. O Programa foi const ituído 
por dez sessões, semanais, agrupadas em seis partes est ruturadas conforme os 
comportamentos descritos nos quat ro fatores da Escala Modos de Enfrentamento 
de Problemas (EMEP) . A primeira parte focalizou Apresentação/ I ntegração e 
Avaliação I nicial;  na segunda, foi t rabalhado o fator Enfrentamento Focalizado no 
Problema;  na terceira, foi desenvolvido o fator Est ratégias de Enfrentamento 
Focalizadas na Emoção;  na quarta o fator envolvido foi Busca de Prát icas 
Religiosas/ Pensamentos Fantasiosos;  na quinta o fator de destaque foi Busca de 
Suporte Social e, na sexta e últ ima parte, Avaliação do Programa pelos 
part icipantes e Encerramento das At ividades com o grupo, foram focos de 
atenção. Para at ingir o propósito, inicialmente foi composto um grupo com oito 
part icipantes do sexo masculino (MI  =  32 anos) , escolhidos aleatoriamente em 
conform idade com os critér ios de inclusão da pesquisa. Destes, quat ro concluíram 
o Programa, sendo que as desistências dos demais se deram por razões alheias 
ao grupo. Para coleta dos dados e desenvolvimento das sessões foram ut ilizados:  
Ficha de I dent ificação, Dados Clínicos Sobre a Doença, Quest ionário Sobre 
Enfrentamento, I nventário de Sat isfação do Consumidor ( I SC)  e Quest ionário de 
Avaliação do Programa. A EMEP foi aplicada em t rês momentos do processo:  pré-
intervenção;  durante o programa e pós- intervenção. Os principais resultados 
demonst raram aumento no repertório dos part icipantes para prát icas 
religiosas/ pensamentos fantasiosos (p =  0,0679 aumento na média dos escores 
para o fator enfrentamento focalizado no problema (p =  0,0679) , indicando que 
os part icipantes parecem ter adotado est ratégias at ivas focalizadas no problema 
para lidar com a condição de portador de doença crônica. Comparações das 
modificações de variáveis most rou diferença significante (p =  0,0679)  referente à 
busca de suporte social:  após o programa, os part icipantes relataram ter 
adquir ido maiores habilidades de enfrentamento relat ivas à busca de suporte 
social para lidar com a condição da hemofilia. No geral, os resultados perm item 
concluir que os part icipantes desenvolveram repertório comportamental em 
relação às est ratégias de enfrentamento adaptat ivas t rabalhadas durante o 
Programa:  em termos comportamentais, observados por meio de relato verbal, 
foi verificado maior repertório em todas as est ratégias avaliadas. Pesquisas 
envolvendo intervenções cognitvo-comportamentais em grupo com amost ras 
maiores com ambos os gêneros e para diferentes idades são indicadas para esta 
população de Hemofílicos. 
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Joselm a Tavares Frutuoso (UFSC) , Roberto Cruz (UFSC) , Carolina Bart ilot t i (UFSC) , Lecila 
Oliveira (UFSC)  
 5 Ï7Ð�Ô�Î�Í ����

A saúde física e psicológica do t rabalhador tem relação direta com a situação 
de t rabalho que engloba as condições físicas do ambiente (ex. temperatura, 
vent ilação, ruído etc.)  e a organização do t rabalho (ex. relação com a chefia, 
j ornada, turnos de t rabalho, t ipo de at ividade etc.) . Quadros álgicos decorrentes 
de Lesões por Esforço Repet it ivo (LER)  e Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho (DORT)  acompanhados de t ranstornos psicológicos 
como ansiedade, depressão e somat ização, são considerados, em conjunto, as 
principais ocorrências de adoecimento relacionadas ao t rabalho. Os aspectos 
psicológicos têm um papel de destaque no início, no agravamento e na 
manutenção da dor. A intensidade e a freqüência da dor geram desconfortos 
físicos e psicológicos que podem dificultar o desenvolvimento das at ividades 
cot idianas e laborais. É recomendado fazer avaliação psicológica de pacientes 
portadores de dor crônica para auxiliar no diagnóst ico, no encaminhamento, na 
prevenção e no t ratamento destas pessoas. Objet ivo:  const ruir o I nventário de 
Aspectos Psicológicos em Portadores de Dor Crônica Relacionada ao Trabalho 
( I AP-T) . Resultado:  a validade de conteúdo do I AP-T foi verificada pela análise 
semânt ica dos itens e pela análise dos juízes. A versão final do I AP-T possui cinco 
dimensões (Ansiedade, Transtorno Somatoforme, Depressão, Habilidade Social e 
Bem-estar no Trabalho) , duas escalas adicionais (Veracidade e I nclusão/ Exclusão)  
e 114 itens com quat ro possibilidades de resposta (0/ nunca, 1/ às vezes, 
2/ bastante e 3/ sempre)  e um esquema corporal para localização da região onde a 
dor persiste por mais de 4 meses. Conclusão:  espera-se no campo da avaliação 
psicológica que as informações obt idas com a aplicação do I AP-T possam:  a)  
cont r ibuir para a compreensão da sintomatologia presente em síndromes 
dolorosas crônicas relacionadas ao t rabalho;  e b)  auxiliar na elaboração de 
psicodiagnóst ico, no planejamento de est ratégias de prevenção e de t ratamento 
dos portadores de síndromes dolorosas relacionadas ao t rabalho. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Síndromes Dolorosas Crônicas;  Medidas Psicológicas;  Saúde no 
Trabalho 
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Priscila Maria De Lim a Ribeiro (Universidade Estadual de Londrina) , Paulo Mayer (Universidade 
Estadual de Londrina) , Vivian Maria Stabile Fum o (Universidade Estadual de Londrina) , 
Margaret te Matesco Rocha (Universidade Estadual de Londrina) , Bárbara Maíra Da Costa 
(Universidade Estadual de Londrina) , Elissa Bat t ini (Universidade Estadual de Londrina)  
 5 Ï7Ð�Ô�Î�Í ����

A literatura sobre adoção não dist ingue os t ipos de queixas psicológicas 
apresentadas pelos pais. A maioria delas refere-se aquelas específicas à adoção, 
tais como:  revelação da condição de adotado ao filho, contato com a história de 
origem e família biológica, a influência genét ica nos padrões de comportamento, 
ent re out ras. A falta de descrição das queixas para além da adoção favorece a 
ênfase nesta condição da família e o papel da interação ent re pais e filhos acaba 
negligenciado. O objet ivo do presente t rabalho foi ident ificar as queixas 
apresentadas por pais adot ivos. Part iciparam da pesquisa 20 pais que se 
inscreveram para um programa de acompanhamento psicológico para pais 
adot ivos na Clínica Psicológica da Universidade Estadual de Londrina. A coleta de 
dados foi realizada por meio de ent revistas est ruturadas que abordavam 
dificuldades dos pais relat ivas à adoção e out ras dificuldades enfrentadas no dia-
a-dia com os filhos (acadêmicas, emocionais, sociais) . Foram realizadas t rês 
sessões com cada pai, com duração de 50 m inutos cada uma. As ent revistas 
foram gravadas e depois t ranscritas. As queixas levantadas a part ir  das 
ent revistas realizadas foram agrupadas em duas categorias:  a)  problemas 
relacionados à adoção e b)  problemas de relacionamento com a criança. 
Observou-se que na categoria dos problemas relacionados à adoção as principais 
queixas foram relacionadas à revelação, informações legais, questões sobre a 
família biológica, caracterização de parentesco do filho na família adot iva e a 
influência da genét ica na determ inação dos comportamentos. Enquanto que, na 
categoria dos problemas de relacionamento com a criança, os pais relataram não 
saber lidar com comportamentos inadequados dos filhos como brigas, rebeldia, 
teimosia e comportamentos de enfrentamento;  dificuldades em lidar com a falta 
de habilidades dos filhos em expressar carinho, cumprimentar as pessoas, 
conversar com fam iliares, part icipar de brincadeiras com out ras crianças;  e 
dúvidas sobre adolescência e sexualidade. A part ir  desses dados, pode-se 
perceber que um grupo de queixas é específico de famílias adot ivas e, o out ro, 
pode ser encont rado em qualquer t ipo de família, independente de sua condição. 
Desta forma, sugere-se que os atendimentos para pais adot ivos levem em 
consideração tanto os aspectos relacionados à adoção, quanto os relacionados 
com a interação ent re pais e filhos. 
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Célia Maria Caetano (Universidade Católica de Goiás) , Rosângela Lovi (Universidade Católica 
de Goiás) , Ailana Rocha Silva (Universidade Católica de Goiás) , Fabiana Vieira Gauy 
(Universidade Católica de Goiás)  
 5 Ï7Ð�Ô�Î�Í ����

Problemas externalizantes em crianças e adolescentes podem estar ligados a 
fatores orgânicos, ambientais ou sociais, que podem agravar, manter e 
desencadear o desenvolvimento de out ras psicopatologias, como ansiedade e 
abuso de substâncias. O t ratamento mais indicado para estes problemas 
comportamentais é acompanhamentos combinado para criança/ adolescente e 
pais. O objet ivo desse estudo foi avaliar o resultado de um protocolo combinado 
para mães e crianças com problemas externalizantes, a part ir  da comparação dos 
problemas-alvos, antes e depois. Part iciparam deste estudo seis mães com idade 
ent re 25 a 41 anos, com mais de dois filhos de baixa renda, e seus respect ivos 
filhos, com idade ent re 8 a 11 anos, do sexo masculino, que foram encaminhadas 
para o atendimento psicológico, pelas escolas com queixas que foram agrupadas 
como comportamentos "externalizantes":  agressividade, falta de disciplina, 
desobediência, pequenos furtos e falta de atenção. As part icipantes-mães foram 
denominadas por M1 a M8, sendo que M6 era a única mãe adot iva e os 
part icipantes-crianças por C1 a C8, de modo que M1 era mãe de C1 é assim  por 
diante Foram ut ilizados os seguintes inst rumentos:  (a) . Lista de Verificação 
Comportamental para crianças/ adolescentes de 4 a 18 anos (CBCL) , (b)  
I nventário de Est ilos Parentais ( I EP) , (c)  I nventário Beck de Depressão (BDI ) , (d)  
I nventário Beck de Ansiedade (BAI ) , ( f)  Escala de Transtorno de Déficit  
Atenção/ Hiperat ividade (ETDAH) , (g)  Escala de St ress I nfant il (ESI )  e (g)  
Quest ionário de Mudanças Comportamentais (com versão para mães e filhos. A 
intervenção consist iu em 14 sessões semanais e 2 sessões mensais de follow up, 
com 90 m inutos de duração cada, realizadas na clínica-escola da Universidade 
Católica de Goiás. Os resultados obt idos com a aplicação dos inst rumentos, 
relatos verbais dos part icipantes e a observação clínica, indicaram algumas 
mudanças significat ivas após a intervenção tanto no comportamento das crianças, 
como redução da agressividade, com aquisição de habilidades de autocont role e 
auto- inst rução em solução de problemas, quanto no t reino de mães, como maior 
compreensão e manejo nas dificuldades dos filhos, e aumento da capacidade para 
observar e valorizar o que o filho faz de adequado. Conclui-se que:  (a)  a 
intervenção combinada aumentou a adesão do t ratamento tanto no t reino de 
pais, como no t reino com as crianças, e (b)  houve uma concordância ent re o 
resultado obt ido pelo t reino de pais e t reino com as crianças, ou seja, os 
part icipantes M5 e C5 foram os que mais apresentaram melhora e os M6 e C6, os 
que menos melhoraram. 
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Marcia Lum i Yokogawa (Universidade Presbiteriana Mackenzie) , Cibele Freire Santoro 
(Universidade Presbiteriana Mackenzie)  
 5 Ï7Ð�Ô�Î�Í ����

Durante muito tempo na história da Terapia Comportamental I nfant il 
ocorreu a prát ica da Modificação do Comportamento:  dent ro de um modelo 
t r iádico de relação terapêut ica, o psicólogo clínico atuava sobre um 
comportamento-problema da criança, orientando os pais no manejo de 
cont ingências do ambiente da criança como meio de promover as mudanças do 
comportamento inadequado.Relatos de experiências clínicas das décadas de 80 e 
90, e até os dias de hoje, têm most rado uma possibilidade de psicoterapia 
comportamental infant il diversa da que foi anteriormente conceituada:  
cont ingências da própria relação ent re o terapeuta e a criança passaram a ser o 
foco e o meio do processo terapêut ico, respeitando-se as diferentes fases do 
funcionamento infant il, usando o brinquedo como um meio de interação da 
criança com suas questões.O objet ivo deste estudo de caso é most rar a aplicação 
de recursos lúdicos de intervenção no atendimento de uma criança com queixa de 
alta freqüência da resposta de vom itar diante de out ras crianças ou diante de 
visitas em sua casa. A hipótese geral foi que a ludoterapia poderia proporcionar a 
ocorrência, a análise e novas formas de conseqüenciação de comportamentos 
clinicamente relevantes da criança, poderia evocar o aparecimento e a 
interpretação de regras encobertas e poderia por decorrência promover o auto-
conhecimento e auto-cont role da criança.Part icipante:  J., do sexo masculino, seis 
anos e seis meses, escolaridade:  1º série do Ensino Fundamental. Queixa:  Vomita 
em situações que lhe provocam ansiedade, como por exemplo, comer na frente 
de out ras pessoas. Recursos Lúdicos Ut ilizados:  Argila, far inha com água, t inta, 
carinha com expressões de emoções, histórias, caixa lúdica e piquenique. 
Desenvolvimento do processo:  Foi t rabalhando com colagem dicotôm ica, 
expressões faciais e contar histórias que se avaliou e analisou a compreensão e 
nomeação de sent imentos;  nas sessões com comida (piquenique, lanches, 
sugestão para situações semelhantes com colegas da escola)  o objet ivo era 
observar como J. agia comendo na frente da estagiária e proporcionar a 
ocorrência de out ras relações comportamento-ambiente;  argila e t inta foi 
t rabalhada a possibilidade da reversibilidade " limpo-sujo" (a cr iança não gostava 
de se sujar) . Pode-se concluir que a ludoterapia é um recurso possível em 
psicoterapia, pois durante todo o processo a resposta-queixa não ocorreu no 
ambiente da clínica, ocorreu menos frequentemente em situações com os pais ou 
out ras crianças, as at itudes alegres e part icipat ivas da criança sugeriram certo 
aprendizado no manejo da ansiedade, bem como a melhora evidente nas suas 
relações interpessoais com adultos e principalmente com out ras crianças.  
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Mônica Junqueira Karkow (Aluna Curso Especialização da Unisinos-RS) , Renato Maiato 
Cam inha (Professor e pesquisador Unisinos-RS) , Sílvia Pereira Da Cruz Benet t i (Professora e 
pesquisadora Unisinos-RS)  
 5 Ï7Ð�Ô�Î�Í ����

As técnicas cognit ivo-comportamentais são ut ilizadas no t ratamento da 
prevenção de recaída como recurso para a Psicologia na manutenção da 
abst inência de substâncias psicoat ivas. O objet ivo da pesquisa foi determ inar 
relações ent re as técnicas e os mecanismos envolvidos nos processos de 
intervenção terapêut ica. O estudo foi baseado na experiência do t ratamento (a 
nível de internação e ambulatorial)  de pacientes da Unidade de Dependência 
Quím ica do Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre-RS. A abordagem ut ilizada na 
pesquisa foi qualitat iva reflexiva. O tempo de observação foi de oito meses 
(período outubro/ 2001 a maio/ 2002)  e o material ut ilizado para a análise foi 
observações part icipat ivas das at ividades da unidade (Grupo de Vivências, Jogos, 
Passeios e out ras at ividades) . As observações aconteceram de forma livre e não 
est ruturada buscando-se observar interações ent re paciente e terapeuta. O 
material de análise foi ret irado do diário de campo e da síntese mensal do 
comportamento observado em paciente que se manteve abst inente durante o 
t ratamento a nível ambulatorial. A análise dos conteúdos incluia:  expressão dos 
afetos, relacionamento com o grupo e relacionamento com o pessoal de apoio 
técnico. A técnica dist ração/ relaxamento possibilitou situações de intervenção 
terapêut ica em situações informais com os pacientes. A part icipação do terapeuta 
nas at ividades do paciente torna possível acessar esquemas emocionais 
intervindo de modo que os tornem sensíveis à reest ruturação. A análise dos 
dados demonst rou que a relação terapêut ica e as técnicas cognit ivo-
comportamentais possibilitaram evolução pessoal aos pacientes, viabilizando 
aumento na qualidade de vida e manutenção da abst inência. 
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Luciana Pat rícia Silva Verneque (UnB) , Jassanã S. Lacerda Bat itucci (UnB) , Raquel M. Meireles 
Do Nascim ento (UnB) , Elenice Seixas Hanna (UnB)  
 5 Ï7Ð�Ô�Î�Í ����

Superselet ividade é o cont role comportamental rest r ito a um ou poucos 
elementos de um composto t reinado previamente, que é ident ificado em testes 
com a decomposição do est ímulo. Diversos estudos most ram correlação ent re 
superselet ividade e déficits comportamentais, sendo, portanto importante a 
ident ificação de procedimentos para sua prevenção ou remediação. O presente 
estudo analisou a literatura sobre superselet ividade no período de 1970 a 2005 
disponível no bancos de dado PUBMED, I NGENTA e Science Direct , a part ir  das 
palavras chaves overselect ivity, select ive st imulus cont rol, select ive responding, 
rest r icted st imulus cont rol, overselect ive response, overselect ive at tent ion, 
dysfunct ional at tent ion, overselect ive responding, overselect ion e at ted 
select ively. Foram incluídos na análise os estudos teóricos ou empíricos que 
ut ilizaram alguma medida comportamental e demonst raram o fenômeno, sua 
generalidade ou ident ificaram variáveis que afetam a supeselet ividade. Dos 120 
art igos ident ificados nos bancos de dados, 38 at ingiram os critér ios para a 
análise. O período com a maior freqüência de publicações foi ent re 1975 e 1985. 
Nesses estudos os part icipantes mais freqüentes são crianças normais ou com 
diagnóst ico de aut ismo ou deficiência mental. O procedimento mais comum inclui 
inicialmente um t reino com est ímulos compostos seguido por uma avaliação do 
responder na presença dos elementos do composto. Tarefas de discrim inação 
simples ou condicional com est ímulos visuais foram frequentemente ut ilizadas. A 
maior parte dos estudos invest igou o efeito de característ icas da cont ingência de 
reforçamento ut ilizada no t reino ou comparou os desempenhos de part icipantes 
com diferentes diagnóst icos. Observou-se a necessidade de mais estudos 
experimentais com cont role r igoroso e delineamento de sujeito único sobre as 
condições que produzem e reduzem a superselet ividade. 
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Sibely Barros ( INTERAC -  I nst ituto de Terapia Com portam ental)  
 5 Ï7Ð�Ô�Î�Í ����

Nas últ imas décadas, observa-se que a atuação de profissionais da área da 
saúde tem buscado entender o comportamento dos adolescentes, especificamente 
as variáveis determ inantes de seus comportamentos de r isco e proteção e 
conseqüentemente o surgimento do comportamento pró-social e ant i- social. 
Desta forma, reconhece-se a importância de se delinear procedimentos 
específicos para intervenções prevent ivas que interrompam as interações 
negat ivas na pré-adolescência associadas à escalada em direção a problemas 
como o abuso de drogas, o qual acarreta danos tanto ao indivíduo como à 
sociedade na vida adulta. A part ir  disso, existem propostas de est ratégias 
adequadas de t reinamento realizados nos diversos contextos de atuação, e 
especificamente a análise do comportamento que tem como base a prem issa de 
que algumas competências e informações favorecem a aquisição e fortalecimento 
de out ras classes de resposta alternat ivas. A part ir  de um breve levantamento 
bibliográfico, o presente estudo encont rou diferentes formas de desenvolver 
competência social no t ratamento de uso e abuso de substâncias quím icas, como 
álcool, tabaco e drogas psicot rópicas, mas pouco se falou de ações prevent ivas 
relacionadas ao t reino de competência social para essa população específica. 
Dent re as pesquisas na área de habilidades sociais, existe uma vasta produção de 
conhecimentos teóricos e prát icos referentes ao desenvolvimento destas 
competências nas mais variadas populações e realidades. A proposta deste estudo 
é fazer a interface ent re os resultados dos estudos produzidos pela área das 
habilidades sociais e da área da saúde dos usuários de drogas para a part ir  disso 
desenvolver um programa de t reinamento específico para essa população de r isco 
como forma de prevenir o envolvimento futuro com essas substâncias ou pelo 
menos m inim izar suas conseqüências no repertório social dos jovens. Por se 
t ratar de uma população em idade escolar, avaliou-se ser mais viável uma 
atuação na comunidade, especificamente no ambiente escolar, visto que dessa 
forma além da aplicação do conhecimento da Psicologia ampliar as possibilidades 
de intervenções fora do consultório, visará atender às necessidades dos jovens 
para que possam usufruir dos benefícios intervent ivos de maneira mais acessível 
e direta. Pretende-se, com este estudo, cont r ibuir para ident ificar a necessidade 
de intervir precocemente visando à capacitação dos jovens para cont ra-cont rolar 
a pressão social do grupo e as condições estabelecedoras int rínsecas e 
ext rínsecas ao indivíduo quanto ao comportamento de usar substâncias 
entorpecentes. 
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Bernardo Dut ra Rodrigues (Universidade da Am azônia) , Gabriela Souza Nascim ento 
(Universidade da Am azônia) , Rafael Teixeira Da Silva (Univesidade da Am azônia) , Lúcia 
Crist ina Cavalcante (Universidade da Am azônia) , Marcus Bentes De Carvalho Neto 
(Universidade Federal do Pará)  
 5 Ï7Ð�Ô�Î�Í ����

Recentemente, alguns estudos experimentais com ratos têm demonst rado 
que o jato de ar quente pode ser usado como um est ímulo punit ivo alternat ivo ao 
choque elét r ico. Porém há muitos parâmetros ainda não testados. Por exemplo, 
com out ros est ímulos observou-se uma relação inversamente proporcional ent re a 
intensidade do evento aversivo e a frequência do responder consequenciado. O 
jato de ar quente produzir ia esse mesmo efeito? Estão sendo ut ilizados nove ratos 
albinos, Rat tus norvergicus, da linhagem Wistar, experimentalmente ingênuos, 
machos, com aproximadamente t rês meses de vida, em privação de 48 horas de 
água antes de cada sessão. Ut ilizou-se uma Caixa de Condicionamento Operante 
Adaptada usando um secador de cabelos, operado manualmente, como em issor 
do est ímulo aversivo. Os sujeitos foram divididos em t rês grupos de t rês 
componentes cada, onde para cada grupo vigorava uma intensidade do jato:  
máxima, intermediária e m ínima. Os primeiros resultados obt idos most ram que 
na intensidade máxima ocorreu uma supressão parcial em todos os sujeitos 
( redução de 85% , 92%  e 86,3% ) . Nas sessões de recondicionamento, quando o 
est ímulo aversivo foi suspenso, a freqüência de RPB foi recuperada em todos os 
sujeitos (aumento de 94,06% , 62,7%  e 81,9% ) . Já quando a intensidade usada 
foi a intermediária a supressão foi consideravelmente menor em relação a 
máxima:  redução de 1, 4%  e 32, 2% . Os dados restantes deste grupo e do grupo 
com intensidade mínima, ainda estão sendo coletados. Observou-se até agora 
que o grupo de intensidade máxima obteve em média uma Freqüência de 356, 7 
RBP (CRF) , 42, 4 (Punição)  e 278,1 (Recondicionamento) . Já o grupo de 
intensidade intermediária obteve uma média de 296, 4 (CRF)  e 256, 15 
(Punição) , cont rastando com o primeiro grupo. Os dados parciais most ram que o 
jato de ar quente suprime consistentemente o responder na intensidade máxima, 
mas que na intensidade intermediária a supressão é menor e menos consistente. 
Os dados do grupo com a intensidade mínima most rarão se a supressão com o 
jato de ar quente também dependeria da intensidade do est ímulo de maneira 
linear ou, diferentemente, o efeito seria abrupto de uma intensidade para out ra 
(como ocorreu ent re a intensidade máxima e a intermediária) . 
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Marcia Kam eyam a (Universidade de São Paulo) , Thais Dos Santos Dom ingues (Universidade de 
São Paulo) , Mir iam  Garcia Mijares (Universidade de São Paulo) , Maria Teresa Araújo Silva 
(Universidade de São Paulo)  
 5 Ï7Ð�Ô�Î�Í ����

A diet ilpropiona (DEP)  é uma droga anfetamínica, com efeitos est imulantes 
sobre o SNC. Dados epidem iológicos indicam que essa droga é o anorexígeno 
mais produzido e consumido no país, porém existem poucas pesquisas 
comportamentais sobre essa droga, especialmente em relação ao seu potencial de 
abuso. Esse t rabalho teve dois objet ivos, o primeiro, foi verificar o valor 
reforçador da DEP em ratos t reinados a auto-administ rar oralmente a droga sob 
um esquema de razão progressiva. O segundo, foi desenvolver um procedimento 
de auto-administ ração de drogas que perm it isse avaliar o valor reforçador dessas 
substâncias quando usadas como reforçadoras por via oral. O experimento 
constou de t rês etapas. Na primeira etapa (Habituação a DEP)  ratos foram 
expostos, por 35 dias consecut ivos, a 5h diárias de DEP dissolvida em uma 
solução com sacarina, na gaiola-viveiro. A concent ração inicial de DEP era de 0,3 
mg/ m l que foi gradualmente aumentada até chegar à concent ração de 0,5 
mg/ m l. Na segunda etapa (FR2) , os animais foram expostos a um esquema FR2 
ao que era cont ingente DEP dissolvida em uma solução com SAC (0,25 mg/ m l 
SAC +  0,5 mg/ m l DEP) . Na terceira etapa (PR)  ent rou em vigência um esquema 
de razão progressiva, com o mesmo reforçador. Posteriormente o reforçador foi 
mudado para uma solução de SAC (0,25 mg/ m l) . Os resultados most raram que a 
DEP manteve pontos de rupturas maiores que a SAC, indicando com isso que essa 
droga possui valor reforçador. Também most raram que o procedimento de 
habituação na gaiola-viviero facilitou a auto-administ ração oral de DEP sob 
esquemas operantes. 
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Juliano Kanam ota (Universidade de Brasília) , Luciana Pat rícia Silva Verneque (Universidade de 
Brasília)  
 5 î7ï�ù�í�ì ����

Historicamente, grandes teóricos e pesquisadores da análise experimental 
do comportamento descreveram as variáveis mot ivacionais de maneiras dist intas, 
embora enfat izando-as como variáveis ambientais que influenciam a em issão de 
comportamentos por parte do organismo. Michael e Goldiamond propuseram o 
estudo de variáveis mot ivacionais a part ir  de variáveis ambientais. Tendo em 
vista a importância desse t ipo de variável independente na descrição de relações 
funcionais ent re comportamento-ambiente, o presente estudo tem como objet ivo 
apresentar as descrições das propostas de Michael e Goldiamond, destacando as 
taxionomias propostas pelos autores, seus principais conceitos, implicações 
metodológicas e aplicadas. O termo potenciação foi sugerido por Goldiamond 
como um subst ituto para o conceito de drive. Segundo o autor, o conceito de 
drive, além de pressupor um evento mediador na determ inação do 
comportamento, não explicita quais operações devem ser feitas para produzi- lo. A 
potenciação de conseqüências, por sua vez, ident ifica que determ inados 
procedimentos tem como efeito potencializar a efet ividade de determ inadas 
conseqüências atuarem como reforçadores e, por conseguinte, aumentar a 
probabilidade da ocorrência de comportamentos que produziram tais reforçadores 
no passado. Desta forma, o termo potenciação seria adequado, pois exige a 
descrição do procedimento ut ilizado;  seus efeitos são empíricos e publicamente 
inspecionáveis. Goldiamond sugere uma série de procedimentos de potenciação, 
tanto de reforçadores incondicionados quanto condicionados e diversas medidas 
desta potenciação. O autor salienta a importância da análise de toda a ecologia 
envolvida na determ inação do comportamento que podem interferir  na 
potenciação de determ inada conseqüência. Michael, por sua vez, descreve 
eventos mot ivacionais em termos de operações estabelecedoras (OE's)  que 
modificam momentaneamente o valor reforçador/ punit ivo da conseqüência e 
evoca/ abole comportamentos que, no passado, produziram tais conseqüências. 
Michael ainda dist ingue operações estabelecedoras incondicionadas (OEI )  e 
condicionadas(OEC) , sendo as OEC divididas em subst ituta, reflexiva e t ransit iva. 
Michael enfat iza a dist inção est ímulo discrim inat ivo e OE´ s, propondo definições 
funcionais bem delim itadas e quest ionando o uso da comunidade cient ífica de 
analistas do comportamento. A proposta conceitual de Michael se apresenta de 
maneira bem definida e coerente, mas estudos experimentais são necessários 
para um embasamento empírico adequado. Não há demonst ração incontestável 
da variável OEC-Subst ituta e da diferenciação ent re est ímulo discrim inat ivo e 
OEC- t ransit iva. As propostas de Goldiamond e Michael descrevem variáveis que 
influenciam o comportamento e cont r ibuem para a realização do empreendimento 
cient ífico de previsão e cont role, favorecendo análises conceituais, metodológicas 
e intervenções que considerem e/ ou manipulem variáveis mot ivacionais. 
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Natalie Banaskiwitz (Universidade Presbiteriana Mackenzie) , Cibele Freire Santoro 
(Universidade Presbiteriana Mackenzie)  
 5 î7ï�ù�í�ì ����

A Psicoterapia Comportamental se baseia na teoria de que processos de 
aprendizagem operam no desenvolvimento, na manutenção e no abandono do 
comportamento desadaptat ivo, e para isso, planeja técnicas e métodos de 
intervenção. Muito frequentemente é referida como um processo focal, cent rado 
na queixa do cliente e na análise funcional dos sintomas, com est ruturação do 
processo geral. Sendo assim , nas situações em que um paciente tem uma 
demanda específica, o terapeuta t raça um plano de t rabalho, tanto para o 
momento de avaliação como para a intervenção;  algumas vezes, no entanto, a 
" teoria"  se complica na prát ica, assunto que será discut ido a part ir  de um estudo 
de caso.PI P, de 26 anos, divorciada, tem uma filha de dois anos e meio e reside 
com esta e sua mãe. Chegou ao atendimento com queixa de "crises" de pânico, 
com início aos 24 anos e apresentando piora nos últ imos meses. Relatou ter 
pensamentos catast róficos diários, ligados ao temor de passar mal, desmaiar ou 
então sofrer algo decorrente do prolápso da válvula m it ral, descoberto logo após 
a primeira cr ise. O tempo ocupado pelos pensamentos era constante, 
ocasionando em prejuízo de suas at ividades. Ao longo dos atendimentos out ras 
queixas foram t razidas, como dificuldades no seu relacionamento com a mãe, 
com o namorado, baixa auto-est ima, educação da filha, excesso de t rabalho e 
serviços domést icos. Primariamente, a proposta do atendimento focalizou-se nos 
sintomas do Pânico, em que técnicas psicopedagógicas sobre os sintomas, 
mecanismos de cont role, técnicas de relaxamento e exposição foram planejadas. 
Secundariamente planejou-se a ut ilização do t reino de habilidades sociais, 
assert ividade, ensaios comportamentais para melhorar o manejo das relações 
com a mãe, associados a recursos de reest ruturação cognit iva.A implantação do 
planejamento não foi possível, uma vez que a paciente se most rou resistente 
faltando a sessões, descumprindo tarefas, mudando constantemente a 
verbalização de demandas, m inim izando suas responsabilidades e maxim izando 
as de out rem, ent re out ras manifestações.À medida que reanálises e 
readaptações dos procedimentos eram empreendidas pela terapeuta, mais o foco 
da terapia mudava, e o processo se reiniciava. A est ruturação da terapia, em seu 
todo e em suas partes que são as sessões, sofreu inúmeras revisões e na verdade 
não se efet ivou, levando á conclusão de que característ icas da paciente (ainda a 
serem compreendidas)  interferiram no planejamento do atendimento 
impossibilitando uma intervenção eficaz. 
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Luciana Theodoro ( I nst ituto Presbiteriano Mackenzie) , Cibele Freire Santoro ( I nst ituto 
Presbiteriano Mackenzie)  
 5 î7ï�ù�í�ì ����

A cirurgia bariát r ica do t ipo Fobi -  Capela consiste na redução do volume 
estomacal mediante grampeamento e inserção do anel de contenção, com o 
objet ivo de dificultar a alimentação de forma abusiva. São indicações cirúrgicas 
casos de Obesidade Mórbida ( I MC> 40) , Comorbidades ( I MC> 35) , insucesso em 
t ratamentos conservadores por pelo menos 2 anos, condições psicológicas 
especiais. A avaliação e intervenção psicológica breve do candidato à cirurgia é 
frequentemente indicada pela área médica e tem como principal objet ivo analisar 
e fortalecer a capacidade adaptat iva do paciente à possibilidade de usufruir os 
benefícios de ter um corpo mais magro, respeitando os lim ites funcionais 
decorrentes da cirurgia. O presente t rabalho descreve uma proposta de atuação 
clínica breve, pré-cirúrgica, com pacientes obesos que se submeterão á cirurgia 
bariát r ica. O atendimento const itui-se de 3 ent revistas sem i-est ruturadas, de 
freqüência semanal, abordando os seguintes temas:  macro-análise funcional do 
paciente relacionada ao cot idiano do comer, como e quando a obesidade se 
inseriu em sua vida, como se caracteriza o convívio com a obesidade, relação com 
a com ida, a rede social de apoio, recursos de enfrentamento cognit ivos , afet ivos 
e ações, expectat ivas manifestas e encobertas. Atendimentos planejados com 
essas perspect ivas foram aplicados a pacientes de consultório durante o ano de 
2004 e 2005, dent ro de um t rabalho mult idisciplinar com equipe de cirurgia, 
nut r icionista e psicólogo. Como discussão os seguintes aspectos se evidenciaram:  
(1)é importante a criação de uma boa relação terapêut ica para que o paciente se 
sinta compreendido, (2)  é importante e possível modificar crenças distorcidas 
sobre a cirurgia e o t ratamento;  (3)  ser magro significa para os operados a 
possibilidade de serem normais (sent irem e serem vistos assim)  e (4)  as 
mudanças grandes e aceleradas em diversos aspectos durante o t ratamento 
exigem suporte mult ifatorial. 
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Junior Vicente Franken (Universidade Federal de Santa Catarina) , Edite Krawulski 
(Universidade Federal de Santa Catarina) , Raquel Guedes Pim entel (Universidade Federal de 
Santa Catarina)  
 5 î7ï�ù�í�ì ����

Const itui-se como objet ivo do presente t rabalho reflet ir  sobre a formação 
acadêmica dos psicólogos organizacionais como produto de algumas variáveis. As 
reflexões sobre este debate originam-se do processo de aprendizagem do autor 
at ravés do estágio curr icular (vivência)  em Psicologia Organizacional, em uma 
Empresa Júnior (da área tecnológica)  da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Esta experiência foi marcada pela realização de uma grande gama de at ividades, 
desde aquelas consideradas clássicas da atuação da Psicologia Organizacional, 
situadas num plano mais técnico, como as ações de Recrutamento e Seleção e de 
Avaliação de desempenho, até out ras que se inserem no nível est ratégico, 
alcançando a part icipação no Planejamento e nas decisões de Diretoria. Os curso 
de Psicologia, em geral, est ruturam os conteúdos referentes a estas at ividades no 
decorrer de, aproximadamente, quat ro anos, deslocando para o período de 
estágio a única oportunidade de most rar desempenhos referentes às mesmas. O 
estágio é, normalmente, a últ ima etapa do processo de ensino-aprendizagem do 
aluno na graduação e pode ser caracterizado como um t reino do futuro papel 
profissional, onde o aluno realiza um conjunto de at ividades prát icas de acordo 
com as demandas dos locais de estágio e previstas no currículo. Este momento é 
muito aguardado pelos alunos durante o curso, pois representa, muitas vezes, a 
primeira e única possibilidade de desempenho assist ido por profissionais 
experientes antes de sua ent rada no mercado de t rabalho. At ravés do estágio são 
aperfeiçoados uma série de comportamentos e at itudes que caracterizarão estes 
como profissionais aptos para atuar na sociedade. Nesta experiência o estagiário 
teve a autonomia para respeitar o seu r itmo individual de aprendizagem de modo 
que suas atuações pudessem ser assist idas, discut idas, analisadas, 
conseqüenciadas e avaliadas pela supervisora de estágio De fato, este momento é 
de intenso aprendizado, pois o aluno desempenha constantemente atuações que 
resultarão em conseqüências diretas e indiretas sobre ele mesmo e o meio onde 
atua. Desta maneira, a experiência até aqui relatada const itui-se em exemplo 
concreto da "ut ilização", " t ransformação" e "reformulação" do conhecimento em 
possibilidades de atuação. 
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Yara Nico (Cent ro Universitário Nove de Julho) , Cassia Thom az (Cent ro Universitário Nove de 
Julho-UNINOVE) , Luciana Cavalcante (Cent ro Universitário Nove de Julho-UNINOVE)  
 5 î7ï�ù�í�ì ����

As novas Diret r izes Curriculares do curso de Psicologia orientam que os 
cursos sejam est ruturados em torno de um Núcleo Comum -  composto por eixos 
est ruturantes e responsável pela formação básica -  e de Ênfases de 
aprofundamento -  que garantem aprofundamento de estudo em alguma área. No 
Núcleo Comum é preciso prever Estágios Básicos para promover o 
"desenvolvimento de prát icas integrat ivas relacionadas a competências do Núcleo 
Comum". No curso de Psicologia do Cent ro Universitár io Nove de Julho, a 
disciplina de Estágio Básico foi proposta a part ir  do terceiro semest re. Acredita-se 
que a atuação do psicólogo profissional competente está baseada na capacidade 
de caracterizar problemas, planejar e propor intervenções de forma coerente com 
um sistema conceitual e com as especificidades da necessidade social, intervir, 
avaliar a intervenção, corr igi- la a part ir  da avaliação feita e, por fim , aperfeiçoá-
la. Estas são habilidades fundamentais do psicólogo e são componentes do que 
denominamos "postura invest igat iva". Com base nisso, este Estágio Básico tem 
como objet ivo int roduzir o aluno da graduação na prát ica de at ividades básicas da 
atuação do psicólogo -  observação, descrição, interpretação e apontamentos para 
uma intervenção e conseqüente problemat ização da realidade. Para isso, 
t rabalha-se com um grupo reduzido de alunos sob orientação de um professor 
supervisor. Uma das propostas de Estágio Básico que está sendo realizada desde 
o início de 2005, com um grupo de oito alunos do 5º semest re, discute o tema 
"Análise do Comportamento e Saúde Mental -  o Cent ro de Atenção Psicossocial 
(CAPS)  -  Perdizes como uma alternat iva à inst itucionalização". O presente estudo 
pretende discut ir  de que forma esta proposta de Estágio Básico configura-se como 
uma possibilidade de promover a prát ica integrat iva de habilidades básicas 
presentes no Núcleo Comum do Curso de Psicologia do Cent ro Universitár io Nove 
de Julho e propõe-se como uma alternat iva possível para atender as orientações 
das Novas Diret r izes Curriculares da área.  
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Márcia Mello (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) , Sibely Barros (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) , 
Mariana Leite (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) , Andréa Luz (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) , 
Fernanda Santos (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO)  
 5 î7ï�ù�í�ì ����

O t rabalho no campo da competência social tem se desenvolvido bastante 
nas duas últ imas décadas, com o envolvimento mais recente da escola nos 
programas de intervenção, visando à maior eficácia no t reinamento de repertórios 
sociais habilidosos. Nesse sent ido, o presente estudo tem como objet ivo 
apresentar as dificuldades encont radas na realização de um Programa para 
professores, voltado ao desenvolvimento da competência social em crianças. O 
referido Programa é parte de um projeto de pesquisa de pós-doutorado, em 
andamento, focado na dissem inação de um t rabalho sócio-afet ivo no ambiente 
escolar. Part icipam da pesquisa sete professoras da segunda série do ensino 
fundamental da rede pública nas cidades de São Paulo, São José dos Campos e 
Campinas, bem como suas respect ivas turmas, abrangendo mais de 250 crianças. 
As professoras e a direção das escolas foram informadas sobre o protocolo da 
pesquisa, que inclui:  1)  orientação e acompanhamento das professoras no 
programa para promoção de competência social, realizados por psicólogas;  2)  
preenchimento de quest ionários por professoras e pais;  3)  gravação em vídeo 
tanto do t reinamento como das interações em sala de aula e 4)  desenvolvimento 
de at ividades, pelas professoras, em sala de aula. Observam-se dificuldades de 
natureza administ rat iva, pedagógica e emocional, sendo esta caracterizada pelo 
sent imento de desamparo provocado pela falta de apoio efet ivo da direção e dos 
colegas. Tais dificuldades vêm sendo contornadas a part ir  do fortalecimento do 
vínculo com as professoras, que se reflete no acompanhamento mais próximo e 
na maior disponibilidade das psicólogas, assim  como na flexibilidade para criar 
condições de execução do programa, est imulando a criat ividade e o comprom isso 
com o t rabalho.Sexto autor:  Florisa MadariagaSét imo autor:  Dinah CrespoOitava 
autor:  Mariana TavaresMárcia Melo -  Doutora em Psicologia Clínica, com pós-
doutorado em andamento no I nst ituto de Psicologia da USP/ SP.Psicólogas 
integrantes da pesquisa de pós-doutorado int itulada "Programa de t reinamento 
para promover competência social em crianças e seus professores no ambiente 
escolar" , em andamento no I nst ituto de Psicologia da USP/ SP.Agradecimento à 
FAPESP pelo apoio nesta pesquisa. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Competência social, intervenções prevent ivas, comunidade, 
ambiente escolar, pesquisa aplicada. 
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Mariana Vieira (Universidade Federal do Ceará) , Larissa Barreto (Universidade Federal do 
Ceará) , Talit ta Saboya (Universidade Federal do Ceará) , Eugênia Melo (Universidade Federal 
do Ceará) , Cat t leya Guedes (Universidade Federal do Ceará) , Marta Pontes (Universidade 
Federal do Ceará)  
 5 î7ï�ù�í�ì ����

A Liga do Comportamento é uma liga acadêmica, cr iada em março de 2005, 
a part ir  da iniciat iva dos alunos de graduação do curso de Psicologia da 
Universidade Federal do Ceará -  UFC, com o intuito de propiciar um espaço de 
aprofundamento das abordagens comportamentais e neurociências. Além desses 
alunos, também podem part icipar estudantes de out ros cursos e universidades de 
Fortaleza. Seu referencial teórico está fundamentado nas teorias analít ico-
comportamental, cognit ivo-comportamental e neurociências. A part ir  do t r ipé 
ensino, pesquisa e extensão, a Liga se propõe a desenvolver at ividades como 
monitoria, cursos, palest ras, sem inários, grupos de estudo (conceitos básicos, 
neurociência e TDAH) , grupos de pesquisa e estágios. Foram realizadas duas 
mesas redondas com temát icas referentes à psicologia da saúde, visando 
possibilitar uma maior discussão e reflexão acerca dos novos campos da 
psicologia comportamental, bem como de suas cont r ibuições. A Liga realiza suas 
reuniões gerais semanalmente, com duração de uma hora e meia, para a 
discussão de pautas e organização interna. Após as reuniões, os integrantes 
part icipam de um grupo de aprofundamento na teoria comportamental, onde são 
realizadas discussões a respeito de textos pert inentes nessa temát ica. A Liga, 
portanto, proporciona um aprimoramento dos alunos acerca dos temas 
relacionados, bem como propicia um maior conhecimento sobre o contexto 
cearense, cont r ibuindo para futuras intervenções assert ivas na comunidade. 
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Crist iano Coelho (Universidade Católica de Goiás/  IAPec) , Ana Karina De Farias (Universidade 
Católica de Goiás/  IAPec) , Michela Rodrigues Ribeiro (Universidade Católica de Goiás/  IAPec) , 
Elisa Tavares Sanabio Heck (Universidade Católica de Goiás/  IAPec)  
 5 î7ï�ù�í�ì ����

O objet ivo do presente t rabalho foi avaliar o conhecimento de alunos do 
curso de Psicologia da Universidade Católica de Goiás a respeito das crít icas e das 
cont raposições a elas apresentadas por Skinner no livro "Sobre o Behaviorismo". 
212 alunos, matr iculados em disciplinas de Psicologia Experimental do 2º, 4º e 5º 
semest re, responderam a 19 questões em dois quest ionários. No primeiro, foram 
listadas as crít icas comumente feitas ao Behaviorismo de acordo com Skinner, na 
int rodução do livro. No segundo quest ionário, foram apresentadas sentenças do 
próprio autor rebatendo aquelas crít icas no capítulo final do livro, sem menção à 
sua autoria ou à teoria a qual se referia. Cada questão foi acompanhada de uma 
escala de concordância com quat ro itens. Os dados foram analisados at ravés de 
uma análise de variância múlt ipla, a part ir  das variáveis disciplina, quest ionário e 
ordem de aplicação. Para 18 conjuntos de questões, o nivel de concordância dos 
alunos com as crít icas foi baixo, comparado à concordância com as sentenças que 
rebatem essas crít icas, e as diferenças foram significat ivas (p <  0,01)  ent re os 
quest ionários. Para o conjunto de questões sobre dons inatos e dotação genét ica, 
a concordância foi baixa em ambos os quest ionários. As variáveis ordem de 
aplicação e disciplina em separado, bem como as interações ent re o conjunto de 
variáveis, não produziram diferenças significat ivas para a maioria das análises. 
Esses dados indicam que os alunos discordam das crít icas e, em geral, concordam 
com aspectos cent rais da filosofia behaviorista. Ent retanto, essa concordância não 
indica que eles relacionam tais afirmações a essa filosofia. 
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Zilah Moreira (Universidade Estácio de Sá) , Pat rícia Pacheco (Universidade Estácio de Sá) , Ana 
Beat riz Férris (Universidade Estácio de Sá) , Sabrina Daum as (Universidade Estácio de Sá) , 
Giovanna Stam ato (Universidade Estácio de Sá) , Alex Rocha (Universidade Estácio de Sá)  
 5 î7ï�ù�í�ì ����

A depressão caracteriza-se por uma mult iplicidade de sintomas. Num 
episódio depressivo o indivíduo usualmente sofre de humor deprim ido, perda de 
interesse e prazer e energia reduzida levando a uma fat igabilidade aumentada e 
at ividade dim inuída. É comum cansaço marcante após esforços apenas leves. 
Out ros sintomas comuns são:  concent ração a atenção reduzidas;  perda de auto-
est ima ou sent imentos de inut ilidade ou culpa;  visões desoladas e pessim istas do 
futuro;  ideação suicida;  insônia ou hipersonia;  perda ou aumento do apet ite;  
dificuldade de tomar decisões. Sr. A., um paciente de 80 anos, j á sofreu um AVC 
e reside com a esposa vít ima de AVC e da doença de Alzheimer. O Sr. A. iniciou 
atendimento no Serviço de Psicologia Aplicada-SPA sob a abordagem cognit ivo-
comportamental, relatando episódios depressivos iniciados há, pelo menos, dez 
anos tendo se agravado após enferm idade da esposa;  j á fez terapia 
anteriormente e tem acompanhamento neurológico e psiquiát r ico. O processo de 
avaliação at ravés do BDI revelou um escore de nível grave. Já pensou em suicídio 
como solução para seus problemas, mas nunca tentou por não ter coragem e, por 
ser católico, saber que "Deus não aprovaria este ato" denominado pelo paciente 
de "ato covarde". Apresenta humor constantemente deprim ido, dizendo não ver 
mot ivação ou condição para melhora de sua situação, face o estado de saúde da 
esposa e porque idealizou envelhecer com ela e por isso, em alguns momentos 
reconhece que necessita ter serenidade para enfrentar, mas sente-se derrotado e 
desesperançado em relação ao futuro. Apesar de possuir alguns am igos, com 
quem tem contatos telefônicos, sente-se só e desmot ivado a estabelecer novas 
am izades evitando sair de casa, isto fazendo apenas em caráter de urgência ou 
quando indispensável, por exemplo ir  ao médico ou fazer algumascompras. Vê-se 
como um fracassado, apesar de ter dois filhos com grau superior. Estabelecemos 
uma boa relação terapêut ica promovendo sempre a educação quanto ao modelo 
cognit ivo e ao seu t ranstorno, reforçando que o processo terapêut ico se 
desenvolve a part ir  de seu envolvimento no mesmo. Aproveitando seu gosto pela 
leitura ut ilizei biblioterapia referente ao seu t ranstorno. Este caso tem se 
const ituído um constante desafio e tendo em vista o paciente não conseguir 
realizar algumas tarefas em casa, temos realizado as mesmas durante as 
sessões. O plano de t ratamento tem incluído regist ro de pensamentos 
disfuncionais surgidos durante as sessões, role-play e quest ionamento socrát ico. 
Apesar da demora em resultados sat isfatórios demonst ra vontade de ter melhor 
qualidade de vida. 
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Elizeu Borlot i (UFES) , Carla Santos (Sistem a de Ensino Unilinhares/ ES) , Juliana Bobbio 
(Sistem a de Ensino Unilinhares/ ES) , Rosicléia Loureiro (Sistem a de Ensino Unilinhares/ ES) , 
Valdilene Turini (Sistem a de Ensino Unilinhares/ ES)  
 5 î7ï�ù�í�ì ����

Skinner define o sonho como um comportamento percept ivo encoberto sob 
cont role das cont ingências da vida do sonhador. Na clínica comportamental sob o 
enfoque do behaviorismo radical é comum ut ilizar a análise de relatos de 
encobertos. Desta forma, faz parte da terapia analisar os sonhos -  assim  como 
qualquer out ro comportamento encoberto -  para compreender a vida do cliente. 
Ent retanto, há poucas pesquisas empíricas sobre os sonhos na análise 
comportamental. Dada a escassez de estudos sobre sonhos em grávidas, 
desenvolvemos este t rabalho exploratório com o objet ivo de descrever as 
diferenças no conteúdo dos sonhos durante o processo de gestação, ident ificando 
temas e emoções dos sonhos em cada t r imest re e elementos da história de vida 
das gestantes. Três gestantes casadas, com idade ent re 19 e 30 anos, com 
escolaridade variando de ensino médio completo a superior incompleto, foram 
part icipantes deste estudo. Duas delas estão na primeira gestação, sendo que a 
out ra já possue um filho. Uma está no primeiro período de gestação (até 18 
semanas) , uma no segundo (18 a 24 semanas)  e a out ra no terceiro período (24 
a 36 semanas) . As gestantes responderam a uma ent revista sem i-est ruturada 
para descrição das condições do processo de gravidez e foram inst ruídas a 
preencheram um "Diário dos Sonhos" auto- regist rando os sonhos em casa. Os 
sonhos do Diário foram digitados e foram interpretados segundo a técnica de 
interpretação comportamental dos sonhos. Como parte da técnica as gestantes 1)  
responderam a uma ent revista sem i-est ruturada para esclarecimentos sobre 
dados do sonho relatado, 2)  fornecerem uma possível interpretação para o sonho 
relatado e 3)  responderem à interpretação fornecida pelos pesquisadores. As 
ent revistas foram gravadas e t ranscritas e os dados foram interpretados a part ir  
da relação ent re temas, emoções e cont ingências presentes no sonho e na 
história da gravidez. Os resultados indicam uma relação ent re estados emocionais 
vividos durante a gravidez e durante os sonhos, confirmando a afirmação 
comportamental acerca da função das cont ingências relacionadas aos estados de 
privação e emoção no cont role do conteúdo percept ivo dos sonhos. Os estados 
emocionais mais freqüêntes são a felicidade, a ansiedade e a sensação de apoio. 
A felicidade e a ansiedade mesclam-se na expectat iva com o nascimento do bebê 
e com o futuro. As cenas relatadas em alguns sonhos most ram o estado 
emocional da ansiedade pela chegada do parto, da responsabilidade com a nova 
função e da culpa pela gravidez não planejada. Assim  o contexto em que ocorre a 
gravidez parece ditar de forma conexa os temas e as emoções onír icas.  
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Larissa Façanha (Universidade Federal do Ceará) , Lívia Viana (Universidade Federal do Ceará) , 
Daniely Tatm atsu (Hospital Universitário Walter Cant ídio)  
 5 î7ï�ù�í�ì ����

Este estudo surgiu do interesse em discut ir  a formação do analista do 
comportamento como terapeuta a part ir  da sua capacidade de interação, 
necessária para a prát ica do psicólogo clínico. A relevância de tal pesquisa se 
just ifica pela importância das habilidades sociais na atuação deste profissional, 
bem como pela verificação do nível desta capacidade dos futuros psicólogos 
comportamentalistas que ingressarão no mercado de t rabalho. O objet ivo foi 
avaliar o perfil das habilidades sociais de estagiários e recém- formados 
supervisionandos de cursos de formação que t rabalham sob o referencial 
analít ico-comportamental. Foram avaliados 25 alunos estagiários que atuam em 
clínica-escola, part icular ou no Hospital Universitár io Walter Cant ídio da cidade de 
Fortaleza do estado Ceará. A amost ra ut ilizada é significat iva por representar 
45,5%  da população total de estagiários na área clínica que são atualmente 
supervisionados por seis profissionais da abordagem analít ico-comportamental. O 
inst rumento ut ilizado foi o I nventário de Habilidades Sociais ( I HS-Del Pret te) , 
cujas pontuações fornecem dados que avaliam as habilidades sociais de uma 
forma geral e por fatores específicos. Considerando o escore total, foi verificado 
que 68%  da amost ra encont ra-se acima do nível médio de habilidades sociais, 
20%  estão abaixo da média normat iva e 12%  tem valores iguais a média 
padronizada. Levando em conta o Fator 1 (enfrentamento e auto-afirmação com 
risco)  encont rou-se 60%  acima e 40%  abaixo da média. Em relação ao Fator 2 
(auto-afirmação na expressão de sent imento posit ivo) , foi constatado:  56%  
acima da média, 40%  abaixo e 4%  na média. Ao avaliar o Fator 3 (conversação e 
desenvoltura social) , encont rou-se que 68%  estavam acima e 32%  abaixo da 
média. No Fator 4 (auto-exposição a desconhecidos e situações novas) , verificou-
se que 72%  se achavam acima da média, 24%  abaixo e 4%  na média. No últ imo 
Fator (auto-cont role da agressividade) , a maioria da amost ra (56% )  teve valores 
abaixo da média, enquanto 44%  valores acima. A part ir  desses dados, conclui-se 
que a maioria dos estagiários possuem bons níveis de habilidades sociais quando 
levado em consideração o escore total e a maioria dos fatores específicos. 
Somente o fator 5 teve resultado desfavorável, o que leva a uma reflexão de que 
tal inventário não especifica a natureza da habilidade social, pois não diferencia 
agressividade, passividade e assert ividade. É importante ressaltar, que mesmo 
20%  sendo a m inoria, é válido indicar o Treino de Habilidades Sociais (THS)  para 
os estagiários que se encont raram abaixo da média, por esta ser uma capacidade 
fundamental do psicólogo clínico. 
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Nilza Michelet to (PUC -  SP) , Daniel Del Rey (PUC -  SP)  
 5 î7ï�ù�í�ì ����

O presente projeto teve como objet ivo estender a pesquisa acerca das 
cont r ibuições do paradigma de equivalência para o estabelecimento de 
comportamentos acadêmicos, desenvolvendo e testando uma seqüência de ensino 
de habilidades envolvidas na solução de operações de adição e subt ração. Nesta 
pesquisa foram avaliadas 27 crianças moradoras de uma comunidade de baixa 
renda e que estudam em escolas públicas, sendo que seis delas foram 
selecionadas como part icipantes por apresentarem erros na avaliação das 
relações que seriam posteriormente t reinadas. O projeto foi elaborado 
respeitando um nível hierárquico de dificuldade, como defendido por Resnick, 
Wang e Kaplan (1973) , e foi realizado em cinco fases:  1)  Seleção dos 
part icipantes at ravés de um teste composto por doze operações de soma e 
subt ração (seis operações de adição e seis de subt ração) , sendo que os 
part icipantes que apresentaram algum erro nesse teste foram selecionados para a 
próxima fase da pesquisa;  2)  Avaliação e t reino da rede que compõe o conceito 
de número ( relações ent re numeral, número ditado, conjunto, nomeação)  
proposta por Prado (2001 3)  Avaliação e t reino de discrim inação de sinais, onde 
as crianças foram avaliadas e t reinadas na discrim inação ent re os sinais de adição 
e subt ração, pré- requisito para que elas pudessem responder à fase 4;  e 4)  
Avaliação e t reino da relação:  sentença impressa (envolve uma adição ou uma 
subt ração)  em forma de conjunto -  resposta impressa em forma de conjunto 
(GC) , e teste das seguintes relações emergentes:  resposta impressa em forma de 
conjunto -  sentença impressa em forma de conjunto (CG) , sentença impressa em 
forma de conjunto -  resposta impressa em forma de numeral (GB) , e resposta 
impressa em forma de numeral -  sentença impressa em forma de conjunto (BG) . 
Todos os part icipantes não em it iram erros na avaliação da rede de relações que 
compõe o conceito de número;  o t reino da relação sentença impressa na forma de 
conjunto -  resposta impressa na forma de conjunto (GC)  foi efet ivo, uma vez que 
todos os part icipantes não apresentaram mais erros no pós- teste desta relação, e 
que o t reino de apenas esta nova relação (GC)  perm it iu a emergência de relações 
não diretamente t reinadas, como CG (conjunto -  sentença em forma de conjunto)  
e BG (numeral -  sentença em forma de conjunto)  para as operações de adição, e 
GB (sentença em forma de conjunto -  numeral)  para as operações de adição e de 
subt ração. As relações que não emergiram ( isto é, nas quais os part icipantes 
mant iveram erros)  foram CG e BG para as operações de subt ração. 
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Nilza Michelet to (PUC-SP) , Viviane Rosalie Duarte (PUC-SP) , Anna Beat riz Queiroz (PUC-SP) , 
Pat r icia Kluckiewsck (PUC-SP) , Priscilla Sem i Braide (PUC-SP) , Fabiana Guedes Silveira Leite 
(PUC-SP)  
 5 î7ï�ù�í�ì ����

O objet ivo do presente estudo foi o de verificar se existem alterações na 
ident ificação da dist r ibuição das respostas produzidas em sessões de 
diferenciação da duração das respostas quando essa ident ificação é feita em 
diferentes momentos de uma determ inada história de reforçamento. Por duração 
da resposta de pressão à barra entende-se o intervalo de tempo, em segundos, 
desde a pressão da barra até sua liberação. Part iciparam da pesquisa 2 ratos 
machos da raça Wistar (T1 e T2)  com 142 dias de vida, no início do experimento, 
mant idos em privação de água. Foram realizadas 3 condições experimentais:  
nível operante (1 sessão) , modelagem /  reforçamento cont ínuo (1 sessão) , 
diferenciação I  e diferenciação I I  ( várias sessões) . Foi iniciada a diferenciação I , a 
part ir  da duração da reposta de pressão à barra mais freqüente, em CRF, para T1 
este valor foi de 0.13 seg. e para T2 de 0.02 seg. Quando 200 reforços foram 
produzidos nestes valores, um novo critér io de reforçamento foi estabelecido;  
0.15 seg foram acrescidos ao primeiro cr itér io. Sendo assim , os reforços foram 
liberados quando os sujeitos em it issem respostas com durações iguais ou 
superiores a 0.28 seg (T1)  e 0.17 seg (T2) . O critér io de reforçamento era 
alterado assim  que o sujeito obt ivesse 200 reforços no critér io em vigor;  quando, 
então, exigia-se respostas com durações progressivamente maiores, 
acrescentando-se 0.15 seg. Os valores do critér io de reforçamento foram de 0.13 
até 6.13 seg para T1 e 0.02 até 6.38 seg para T2. Ao alcançar os valores 6.13 
seg e 6.38 seg para reforçamento iniciou-se a diferenciação I I . Nesta condição 
era dim inuído 0.15 seg. do critér io de reforçamento, a dim inuição no valor da 
duração exigido para reforço ocorr ia quando o sujeito at ingia 200 reforços no 
critér io em vigor. Esta dim inuição foi realizada até o retorno ao critér io em que se 
iniciou a diferenciação I . Os resultados most raram que:  a)  o procedimento de 
diferenciação propiciou aos sujeitos chegarem ao critér io de reforçamento acima 
de 6 seg.;  b)  a medida que o critér io de reforçamento aumenta há um maior 
número de respostas em diferentes durações. O sujeito em ite tanto respostas de 
baixa duração (não reforçadas)  quanto respostas com duração superior ao critér io 
de reforçamento;  c)  um dos sujeitos quando expostos a diferenciação I I  em it iu 
respostas com durações que atendiam ao critér io de reforçamento e aumentou 
acentuadamente a em issão de respostas de curta duração. 
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Thrissy Maest ri (Universidade Federal do Pará) , Marcus Bentes De Carvalho Neto (Universidade 
Federal do Pará)  
 5 î7ï�ù�í�ì ����

Nos estudos sobre cont ingências aversivas em pesquisa básica o choque 
elét r ico é predominantemente ut ilizado como est ímulo punidor, o que pode 
dificultar uma generalização dos resultados dessas pesquisas. O presente t rabalho 
teve como objet ivos:  (a)  Testar a função punit iva de um jato de ar quente (JAQ 
(b)  Avaliar o efeito de uma exposição prolongada ao evento punidor em sua 
forma cont ínua e interm itente;  (c)  Verificar a generalidade dos princípios 
estabelecidos com o choque elét r ico;  (d)  Testar a eficiência técnica e cient ífica e a 
viabilidade prát ica do equipamento. Foram ut ilizados seis ratos albinos, machos, 
experimentalmente ingênuos, divididos em dois grupos:  A, exposto a punição 
cont ínua (SPC1, SPC2 e SPC3 e B, exposto a punição interm itente (SPI 1, SPI 2 e 
SPI 3) . Ut ilizou-se uma Caixa de Condicionamento Operante Adaptada, com uma 
tela de metal sobre a barra, perm it indo acoplar um secador de cabelos ao teto. O 
procedimento para os dois grupos seguiu a mesma seqüência, alterando apenas o 
esquema das sessões de punição (CRF, para o grupo A e FR3, para o grupo B) . 
Foram realizadas:  uma sessão de Nível Operante, uma sessão de Modelagem da 
RPB seguida de CRF SR+ , quat ro sessões integrais de CRF SR+ , vinte sessões de 
Punição (Grupo A:  CRF SP+  e CRF SR+  /  Grpo B:  FR3 SP+  e CRF SR+ )  e uma 
sessão de Recondicionamento após (CRF SR+ ) . Todas as sessões t iveram a 
duração de uma hora. No grupo A, a média das RsPB nas sessões de CRF, do 
sujeito SPC3, foi 387,6, caindo 89,9%  nas sessões de punição (que teve como 
média 39,25 RsPB) . Na sessão de Recondicionamento houve um aumento de 
468,2% , com 223 RsPB na sessão. 
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Renata Pinhão (UNESP-Bauru) , Luana Arakaki Ram os (Unesp) , Pat rícia Ellen Buchi Zago 
(Unesp) , Ana Carolina Sanzovo Prado (Unesp) , Ana Paula Tolino (Unesp) , Anyela Gouveia 
Monteiro (Unesp)  
 5 î7ï�ù�í�ì ����

A disciplina optat iva Psicologia da Morte vem há 11 anos sendo m inist rada 
no curso de Licenciatura e de Formação de Psicólogos da Unesp de Bauru. Por se 
t ratar de uma disciplina didat icamente dividida em dois módulos de vivências e de 
leitura e discussão de materiais teóricos -  no ano de 2003 foi int roduzida a 
at ividade de monitoria com dois principais objet ivos:  cont r ibuir com o 
desenvolvimento do curso;  e desenvolver habilidades de acolhimento, escuta, 
coordenação de grupo, planejamento, aplicação e avaliação de um plano de 
ensino, pelas alunas monitoras. Este t rabalho vem relatar as cont r ibuições e 
desafios para a formação de psicólogos e da at ividade de monitoria, na disciplina. 
Sete alunas part iciparam como monitoras na disciplina oferecida no 2º semest re 
de 2004. Duas formandas, uma no quinto ano e as out ras no terceiro. A disciplina 
é m inist rada em 15 semanas, com carga horária de 30 horas. Além da presença 
das monitoras em sala de aula semanalmente, reuniram-se juntamente com a 
professora para os planejamentos e supervisões (75 horas) .Cursaram a disciplina 
96 alunos, divididos em t rês turmas. Nas at ividades de "Vivências" cada turma foi 
divida em 3 grupos (6 a 12) , sendo que no m ínimo duas monitoras coordenavam 
estas at ividades. Durante as vivências, as discussões sobre material bibliográfico 
indicado, dramat izações e estudos de casos as monitoras acompanharam os 
relatos dos alunos e fizeram observações e considerações de acolhimento e de 
esclarecimento, pert inentes aos temas em discussão. Com base na avaliação 
escrita dos alunos, no relato da professora e nos relatos das monitoras, o t rabalho 
de monitoria foi de fundamental importância para o desenvolvimento da 
disciplina, possibilitando aos alunos uma atenção especial às necessidades 
específicas do grupo e individuais;  bem como para o desenvolvimento e formação 
profissional das monitoras, engajadas em at ividades diferenciadas às de discente, 
com vista à atuação profissional. Todos os alunos que cursaram a disciplina 
avaliaram de modo posit ivo o posicionamento ét ico das monitoras durante a 
coordenação das vivências, discussão e estudos de casos, ressaltando que a 
presença destas em sala de aula foi um modelo mais próximo das habilidades 
profissionais que estavam desenvolvendo no curso. A mesma avaliação posit iva 
foi realizada pela professora, ressaltando a dedicação e desempenho das 
monitoras em todas as at ividades. Por fim , de modo geral, as monitoras também 
avaliaram a experiência como posit iva, ident ificando área de estudo como futuro 
campo de atuação profissional e de desafio para desenvolvimento e produção de 
conhecimento. Co -  Autores:  Mariana Sanchez Ramos da SilvaAlessandra de 
Andrade Lopes. 
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Fabiana Tintori (PROAD-  UNIFESP) , Fabio Leyser Gonçalves (Universidade PResbiteriana 
Mackenzie) , Eugênia Pires (PROAD -  INIFESP)  
 5 î7ï�ù�í�ì ����

A compra compulsiva, apesar de não ser formalmente reconhecida pelo 
DSM- I V como um Transtorno do Cont role de I mpulso, tem sido objeto crescente 
de pesquisas psiquiát r icas e de consumo. Caracteriza-se como sendo o ato de 
comprar crônico e repet it ivo que se torna resposta primária a eventos e 
sent imentos negat ivos por t razer alívio de tensão temporário. Acarreta 
significat iva interferência na vida do indivíduo por problemas interpessoais e 
financeiros. É mais freqüentemente encont rada em mulheres e está comumente 
associada a comorbidades psiquiát r icas como t ranstornos de humor, ansiosos, 
alimentares e de personalidade. Na medida em que comportamentos de 
sobrevivência foram sendo modelados ao longo da evolução da espécie sob o 
cont role de conseqüências biológicas e sociais, e que com o passar do tempo a 
espécie ampliou esses comportamentos at ravés da cultura de comércio, a tarefa 
de delim itar a exata fronteira existente ent re manifestações patológicas e não 
patológicas do comportamento de comprar fica cada vez mais complexa. Diante 
desta dificuldade, percebe-se a existência do problema de medicalização, no qual 
o que muitas vezes poderia ser considerado um problema comportamental passa 
a ser t ratado como um problema médico. Diante desta perspect iva, o presente 
t rabalho teve como objet ivo analisar funcionalmente um caso atendido no PROAD 
(UNI FESP) . O paciente é o filho mais novo de uma família de 5 filhos, com grande 
diferença de idade em relação aos irmãos. Teve um pai ausente que, por 
questões pessoais, não conseguiu impor os lim ites necessários, não expondo o 
paciente a situações de privação e frust ração. Quando começou a t rabalhar, todo 
o dinheiro que o paciente recebia dest inava-se a gastos próprios. At ravés do 
levantamento da história de vida e do repertório comportamental, dos t ipos de 
reforçamento, da disponibilidade de bens e serviços, bem como de variáveis de 
cunho econômico e cultural, foi possível entender o quadro de compra compulsiva 
descrito. A grosso modo observou-se que houve uma falha na aprendizagem, na 
medida em que os comportamentos de comprar foram mant idos por reforçadores 
potentes, sem que o paciente fosse exposto às conseqüências de longo prazo, tais 
como não ter dinheiro para cumprir com suas obrigações financeiras.Conclui-se 
que o comportamento de comprar excessivo é decorrente de uma falha de 
aprendizagem de comportamentos de autocont role, não podendo ser considerado 
uma patologia que necessite de atenção médica. 
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Germ ana De Menezes (Universidade de Fortaleza -  UNIFOR) , Arianne De Sá (Universidade 
Federal do Ceará -  UFC) , Cint ia Figueiredo (Universidade Federal do Ceará -  UFC) , Larissa 
Barreto (Universidade Federal do Ceará -  UFC) , Livia Viana (Universidade Federal do Ceará -  
UFC)  
 5 î7ï�ù�í�ì ����

O Grupo Específico de Teoria Comportamental -  GETECO é um grupo criado 
por alunas da Universidade Federal do Ceará -  UFC e da Universidade de 
Fortaleza -  UNI FOR que perceberam a necessidade de aprimorar seus 
conhecimentos e se integrar com out ros profissionais. A idéia surgiu durante o 
período de estágio (a maioria na área clinica)  e de início contou apenas com 
estudantes. Atualmente o GETECO perm ite e conta com a presença profissionais 
formados e estudantes de diferentes áreas. O grupo é quinzenal e apresenta uma 
metodologia específica. Cada encont ro um membro se responsabiliza de 
apresentar um estudo de caso que antecipadamente deve ser enviado para a lista 
virtual de discussão, lido e estudado antes.O debate acontece no dia da 
apresentação e pode cont inuar pela lista dependendo da demanda. Deve ser 
indicado na biblioteca virtual do grupo referencias de livros e filmes. O grupo 
ainda apresenta out ras propostas de formatação. Estas se apresentam at ravés do 
GETECO Cultural e a I mersão. No primeiro o grupo escolhe algum tema 
relacionado com alguma expressão cultural ou art íst ica (ex:  um filme) , os 
membros assistem e analisam como um estudo de caso enquanto que na segunda 
formatação os membros elaboram um ou dois dias de imersão que se const ituem 
de palest ras, apresentações e debates voltados aos temas mais votados pelo 
grupo. Por não ser pago o grupo apresenta algumas rest r ições a ent rada de novos 
membro. Exige-se que eles tenham prát ica em alguma área da psicologia e se 
não ainda est iverem formados que tenham seu t rabalho supervisionado por 
profissionais. O objet ivo do GETECO se manifesta at ravés da oportunidade de 
facilitar o alinhamento conceitual dos profissionais que estejam no mercado 
ajudando a desenvolver novas perspect ivas de prát ica e uma melhor difusão da 
Teoria Comportamental. Seu referencial teórico fundamenta-se nas teorias 
analít ico-comportamental e cognit ivo-comportamental. O GETECO assim  ajuda 
não só na melhoria teórica dos profissionais cearenses como também, atua no 
nível técnico e prát ico facilitando também a concret ização de uma unidade 
consciente e solidária na psicologia. 
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Abraão Fonseca (Universidade Federal do Pará) , Liane Dahás (Universidade Federal do Pará) , 
Maria Elaine Celeira (Universidade Federal do Pará) , Rom ariz Da Silva Barros (Universidade 
Federal do Pará) , Olavo De Faria Galvão (Universidade Federal do Pará) , Carlos Barbosa 
(Universidade Federal do Pará)  
 5 î7ï�ù�í�ì ����

Comportamento simbólico complexo ( relações arbit rárias ent re est ímulos 
audit ivos, táteis e visuais)  tem sido ensinado a primatas não-humanos do velho 
mundo (e.g. chimpanzés e bonobos) . Repertórios comportamentais menos 
complexos, como emparelhamento ao modelo por ident idade ( I DMTS)  e 
discrim inação simples com reversões sucessivas (RSDS)  da função de est ímulos 
bi e t r idimensionais, têm sido adquir idos por Cebus apella adultos. Considerando 
o objet ivo final de invest igar a aquisição de repertório simbólico complexo em 
Cebus infantes, este estudo analisou a aquisição RSDS com est ímulos 
t r idimensionais, ut ilizando um procedimento que im ita a est rutura de 
emparelhamento ao modelo, o que poderia facilitar a aquisição da resposta de 
ident idade generalizada. Part icipou do estudo um Cebus infante, macho, 
experimentalmente ingênuo. Primeiro ocorreu a modelagem da resposta de pegar 
o objeto e depositá- lo em um recipiente anexo à câmera experimental. Após isso 
ocorreu a fase de t reino de RSDS com quat ro est ímulos t r idimensionais, 
inicialmente com 2 est ímulos, acrescentando-se um est ímulo quando o critér io 
era at ingido, com tentat ivas com um est ímulo isolado e com quat ro simultâneos 
alternadas. Posterior a isso ocorreu a fase de dim inuição do reforçamento nas 
tentat ivas isoladas, aproximando assim  ao procedimento de I DMTS. O critér io de 
acerto nas discrim inações com cada um dos quat ro est ímulos como S+  foi 
at ingido em 81 sessões. Atualmente se iniciou o t reino de I DMTS. Os resultados 
serão comparados com dados em procedimento semelhante com dois Cebus 
adultos com história experimental de RSDS com procedimento sem a tentat iva 
isolada anterior à simultânea, e 2 Cebus infantes t reinados na mesma tarefa do 
presente estudo, com mesmo procedimento, porém com est ímulos 
bidimensionais. Apoio Financeiro:  CNPq 
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Odineia Barossi (Clínica de Psicologia Análise do Com portam ento)  
 5 !�"%$� �� ����

Crianças que apresentam desempenho escolar insat isfatório tendem a 
manter um padrão comportamental que as est imula a evadir-se do contexto 
escolar. Em função de aprendizados precários e habilidades sociais inadequadas, 
pode impedir a aquisição de repertórios de interação considerada prévios ao 
comportamento de estudar, resultando na interação da criança no ambiente 
escolar em efeitos negat ivos variados. Esse padrão comportamental pode impedir 
que a criança envolva-se de maneira adequada com os comportamentos de 
estudar (o que acarreta isolamento e rotulação negat iva proveniente de colegas e 
professores)  e t raduza-se como falta de interesse pela escola e tarefas 
acadêmicas, favorecendo a concepção de que o estudo não tem conseqüências 
reforçadoras para si e pode levar a cr iança a comportar-se de forma totalmente 
oposta a aquela esperada para o processo de aprendizagem. Este t rabalho visou a 
ident ificação das variáveis ambientais, ou seja, das cont ingências nas quais um 
cliente está inserido, determ inantes de sua queixa. São descritos e analisados 
fatos atuais e da história de vida do cliente que parece haver cont r ibuído para o 
desenvolvimento e manutenção de um repertório deficiente em habilidades para 
lidar com situações sociais variadas. Os procedimentos metodológicos consist iram 
de:  levantamento da queixa, expectat iva da escola e intervenção psicoterápica 
fam iliar. Para tanto, ut ilizou-se, durante as sessões de terapia, procedimentos 
como:  ent revista com os pais e professores;  observação da interação terapêut ica;  
ident ificação das variáveis que cont rolam o comportamento verbal do cliente;  
ident ificação, a part ir  de relatos verbais, de possíveis cont ingências presentes em 
sua história comportamental;  ident ificação, a part ir  de relatos verbais, de 
possíveis cont ingências em seu contexto atual;  modelagem;  reforçamento 
diferencial e aconselhamento aos pais, semanalmente. Os resultados apontaram 
que a intervenção psicoterápica fam iliar pode propiciar aprendizado de 
comportamentos socialmente mais adaptat ivos em crianças com déficit  escolar, 
promovendo modelagem de repertórios pert inentes com o comportamento de 
estudar e com out ras áreas de sua vida. Assim  como, um repertório socialmente 
fam iliar mais adequado, generalizando para os out ros contextos, favorecendo 
assim , melhor qualidade de vida. Este caso está em processo de follow-up. 
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Maria Helena Chaves Sart i (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto -  USP) , Marina Ceres Silva 
Pena (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto -  USP)  
 5 !�"%$� �� ����

I NTRODUÇÃO:  Dificuldades psicológicas acompanhando doenças crônicas 
são detectadas por variáveis múlt iplas, e influenciam nos estados de humor de 
usuários de inst ituições hospitalares. Transtornos de humor e desordens 
psiquiát r icas, têm alta prevalência (20-60% )em pacientes internados em Hospital 
Geral. O HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) , é um inst rumento 
ut ilizado para detectar os níveis de ansiedade e depressão destes 
pacientes.OBJETI VO:  O presente estudo tem como objet ivo caracterizar sócio-
demograficamente e emocionalmente os pacientes da Enfermaria de I munologia 
Clínica em Hospital Geral, usando HADS.MÉTODO:  Foi ut ilizada uma amost ra de 
80 pacientes, de ambos os gêneros, com idade ent re 15 e 70 anos, portadoras de 
doenças de colágeno e/ ou alérgicas, internadas para solucionar diferentes 
problemas, e sem manifestação de alterações psiquiát r icas ou cognit ivas. Os 
sujeitos foram submet idos à avaliação do humor at ravés de ent revista e HADS, 
(escala composta por 14 questões:  7 para ansiedade e 7 para depressão, com 4 
alternat ivas para cada questão. A classificação segundo Zigmond, A.S. & Snaith, 
R.P. (1983) , refere escores 0-7 como "não caso", 8-10 como "caso duvidoso" e 
11-21 como "caso confirmado" de ansiedade e/ ou depressão.RESULTADOS:  Os 
dados obt idos foram categorizados em t reze variáveis e divididos em duas classes 
de informações:  dados sócio demográficos e dados clínicos. Característ icas sócio 
demográficas:  a amost ra é prevalentemente composta por sujeitos do sexo 
fem inino, com idade ent re 41 e 70 anos, provenientes de Ribeirão Preto e região, 
com companheiro fixo, sem filhos, analfabetas ou com grau de escolaridade 
fundamental, com at ividade ocupacional definida mas não necessariamente 
remunerada. Dados clínicos:  pacientes com doenças do colágeno, internadas para 
esclarecimento diagnóst ico, com tempo de doença ent re 11 e 49 anos, com 
tempo de diagnóst ico ent re 0 e 1 ano, hospitalizadas há 1 ou 2 dias, j ulgando que 
a espera pelo diagnóst ico foi o momento mais difícil da hospitalização. A maioria 
delas teve escores ent re 0 -7 portanto classificadas como "não caso" para 
ansiedade (44% )  e depressão (48% ) .Os dados foram t ratados estat ist icamente, 
usando o programa SPSS, para cálculo dos Coeficientes de Correlação de Pearson 
(nível de significância p&# 61502; 0,05)  e foram verificados os percentuais de 
cada subcategoria em cada variável. Quando as variáveis foram correlacionadas 
com os níveis de ansiedade e de depressão, somente a variável "número de filhos 
versus depressão most rou-se significante.CONCLUSÃO:  Os resultados obt idos 
apontam para a necessidade de aumentar o cont ingente de pacientes em cada 
categoria, para perm it ir  melhor t ratamento estat íst ico e também maior 
generalização dos resultados. 
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Talita Marques (Universidade Tuiut i do Paraná) , Denise Heller (Universidade Tuiut i do Paraná)  
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Esporte:  Gincana Wolksvagen, que é uma prova de slalom (percurso de 
ziguezague ent re cones, em pista demarcada, realizado com cavalo mecânico e 
tempo cronometrado)  composta de 6 etapas, onde part icipam 600 cam inhoneiros, 
em média, por etapa;  e uma etapa final, onde part icipam os 3 finalistas de cada 
etapa anterior, 18 cam inhoneiros, em busca do prêm io de 1  lugar, um 
caminhão.Queixa do cliente:  ansiedade antes e durante a compet ição. Segundo 
seu relato, "eu já estou classificado pra final, mas não vou conseguir ganhar o 
cam inhão se eu não aprender a cont rolar a m inha ansiedade".Situação:  procurou 
ajuda faltando 1 mês para a compet ição, com forte expectat iva de aprenderia a 
cont rolar a ansiedade, já que, segundo ele, não lhe faltava técnica nem tát ica e a 
ansiedade seria o único fator que poderia lhe impedir de ganhar a 
compet ição.Est rutura do t reinamento:  foram realizados 5 encont ros, com 
objet ivos e técnicas preestabelecidas (sujeitos a modificação durante o encont ro)  
e tarefas de casa. As técnicas de relaxamento e de concent ração ut ilizadas nos 
encont ros e nas tarefas de casa eram adequadas ao grau de dificuldade que o 
cliente estava apto em cada fase do t reinamento. Exemplos de técnicas e 
est ratégias ut ilizadas:  ident ificação de crenças irracionais, estabelecimento de 
metas, ident ificação de falhas técnicas e momentos de ansiedade, relaxamento 
progressivo de Jacobson, teste de concent ração, conversa sobre ansiedade, 
técnica de visualização (para ident ificar a situação que causa ansiedade, 
ident ificar suas causas, pensamentos irracionais associados) , conversa sobre 
pontos fortes em relação à compet ição e aos compet idores, técnica de bloqueio 
do pensamento e mudança de foco de atenção, diversas técnicas de concent ração 
e de relaxamento, técnica visomotora e variações adequadas aos diferentes 
objet ivos de cada encont ro, conversa a respeito das dificuldades que estava 
enfrentando em executar as técnicas e os benefícios advindos destas quando 
conseguia executar, conversa a respeito dos pontos negat ivos dos out ros 
compet idores, para se estabelecer parâmetros de comparação de nível técnico, 
tát ico e psicológico, monólogo interno.Conclusão:  o t reinamento foi 
ext remamente rápido, tendo-se a consciência de que não seguiu as regras de um 
t reinamento psicológico para o esporte em moldes t radicionais, mas at ingiu seu 
objet ivo principal de cont rolar a ansiedade. Este mérito se deve a determ inação 
do cliente e força de vontade para seguir as orientações da autora. Ao final do 
t reinamento o cliente estava apto a cont rolar sua ansiedade e concent ração de 
forma que ficou em primeiro lugar, realizando seu sonho de ganhar o cam inhão. 
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Lídia Natália Dobrianskyj  Weber (Universidade Federal do Paraná) , Paulo Muller Prado 
(Universidade Federal do Paraná) , Ana Paula Viezzer (Universidade Federal do Paraná) , Olivia 
Justen Brandenburg (Universidade Federal do Paraná)  
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Nas últ imas décadas, diversas pesquisas têm sido realizadas com o objet ivo 
de ident ificar relações significat ivas ent re prát icas e/ ou est ilos parentais e 
socialização e desenvolvimento saudável dos filhos. Por ser um tema de tamanha 
relevância, a elaboração e desenvolvimento de inst rumentos que avaliem tais 
prát icas torna-se também importante. Portanto o objet ivo deste t rabalho foi 
aprofundar os estudos acerca do inst rumento "Escalas de Qualidade na I nteração 
Familiar" , elaborado pelos próprios pesquisadores. Este se divide em dez 
dimensões:  relacionamento afet ivo, envolvimento, regras e monitoria, 
comunicação posit iva dos filhos, comunicação negat iva, punição física, modelo, 
sent imento dos filhos, clima conjugal posit ivo e clima conjugal negat ivo. Estas 
escalas já passaram por um processo de validação, o qual apresentou índices 
adequados. Para cont inuidade do processo de validação, foi feita a análise fatorial 
confirmatória (CFA)  do inst rumento, bem como um modelo de equações 
est ruturais. Para tais análises, o inst rumento foi aplicado colet ivamente para 953 
crianças e adolescentes de inst ituições públicas e privadas. Os resultados obt idos 
demonst raram que as cargas fatoriais (CFA)  dos itens de cada pequena escala 
foram considerados adequados, uma vez que nenhuma carga ficou abaixo de 0,50 
(os valores com cargas relat ivamente baixas foram elim inados) . Na correlação 
ent re as 10 escalas, pode-se observar alguns valores muito altos:  ent re 
relacionamento afet ivo e envolvimento (0,957)  e ent re envolvimento e 
regras/ monitoria (0,916) . Estes altos valores de correlação demonst ram uma 
possível sobreposição ent re estas escalas, o que ressalta a necessidade de rever 
estas t rês escalas, e talvez até reformulá- las ou uni- las. Ent re os out ros 
const rutos, os resultados demonst raram a convergência ent re os itens de cada 
dimensão e, ao mesmo tempo, a discrim inação ent re eles. Os índices de 
ajustamento do modelo confirmatório proposto foram considerados adequados 
(&# 61539; 2= 2636,5;  gl= 1082;  p< 0.001;  &# 61539; 2/ df =  2,44;  NFI  = 0,974;  
NNFI = 0,983;  CFI = 0,984;  I FI = 0,984;  SRMR= 0,046;  RMSEA= 0,040) . No modelo 
de regressão est rutural, que também apresentou indicadores adequados 
(&# 61539; 2= 1606.2; gl= 582;  p< 0.001;  NFI = 0,971;  NNFI = 0,980;  CFI = 0,981;  
I FI = 0,981;  SRMR= 0,047;  RMSEA= 0,045) , pôde-se observar relação significat iva 
ent re as dimensões propostas. Porém esta análise precisará ser reespecificada, j á 
que pode ter sido afetada pelas t rês escalas que apresentaram problema na 
discrim inação. Pôde-se concluir que o modelo de inst rumento proposto foi 
considerado bem ajustado, porém ainda necessita de revisões quanto às escalas 
de relacionamento afet ivo, envolvimento e regras/ monitoria que apresentaram 
problemas na discrim inação e as equações est ruturais precisarão ser refeitas. 
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Gilvana Santos Paula Silva (Cent ro Universitário de Santo André -  UniA) , Elizete Da Silva 
Moreira (Cent ro Universitário de Santo André -  UniA) , Edna Aparecida Braga (Cent ro 
Universitário de Santo André -  UniA) , Eliana Ham asaki (USP/ UniA)  
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O objet ivo do presente estudo é invest igar se a autonomia intelectual, esta 
aqui adm it ida pela maior inserção da mulher na universidade, se apresenta nos 
campos social, econômico e sexual. Sendo que sobre (ou relacionado a)  este 
últ imo campo, também foi invest igada a concepção de sexualidade da mulher 
universitár ia. Para tanto, part iciparam 40 estudantes dos cursos de Psicologia e 
Enfermagem, cursos estes t radicionalmente compostos em sua maioria de 
mulheres. A faixa etária das part icipantes variou ent re 18 e 48 anos. O 
inst rumento foi um quest ionário auto-aplicado em sala de aula, de forma colet iva 
com prévio consent imento dos professores responsáveis pelas turmas no dia da 
aplicação do quest ionário. De um modo geral, as estudantes são solteiras 
(72,5% ) , residem com os pais -  apesar de um número considerável delas 
morarem sozinhas (20,8% ) . As mulheres que têm filhos, têm ent re 1 e 2 filhos, 
sendo que das que não têm, o just ificam por "prior izar os estudos" (62,0% ) . A 
inserção das part icipantes na universidade foi realizada de maneira "consciente" 
tendo em vista que a maioria (77,5% )  fez escolha do curso por afinidade e não 
por influências de terceiros, por exemplo. É possível afirmar que essa autonomia 
intelectual reflete nos campos social e econômico, pois essas mulheres estão no 
mercado de t rabalho (75,0% ) , dir igem (57,5%  sendo que destas que dir igem, 
65,0%  têm carro próprio e quando desempregadas (17,5%  do total de 
part icipantes) , 57,0%  destas buscam at ividades para aquisição de renda. No 
campo sexual, também é evidenciada certa autonomia, afinal elas namoram e 
têm vida sexual at iva (95,0% ) , adm item que se masturbam (50,0% ) , usam 
métodos cont racept ivos (87,5% ) . Em relação ao uso de métodos cont racept ivos, 
76,0%  afirmam que esta é uma prát ica cuja responsabilidade deve ser dividida 
com o parceiro e, destaca-se -  ainda -  que 70,0%  das part icipantes que mantêm 
vida sexual at iva afirmam que tomam iniciat ivas para realização do ato sexual. 
Conclui-se que o grupo invest igado, considerado aqui autônomo intelectualmente, 
apresenta autonomia em out ros campos, tais como o social, o econômico e o 
sexual. Neste sent ido, à mulher não são at r ibuídos os papéis de apenas de 
reprodutora ou dona-do- lar, uma vez que esta está fazendo suas próprias 
escolhas e vivenciando a sexualidade de maneira mais intensa e livre. Sua 
definição de sexualidade é coerente na medida em que sua concepção não é 
rest r it iva, abrangendo questões relacionadas a amor, sexo, prazer, toques, 
sent imento e necessidade biológica.Palavras-chave:  autonomia fem inina;  
sexualidade;  universidade. 
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Carlos Patsko (Universidade Estadual de Londrina -  U.E.L.) , Jorge Marcelo Vieira Xavier 
(Universidade Estadual de Londrina -  U.E.L.) , Rodrigo Morande Becker (Universidade Estadual 
de Londrina -  U.E.L.) , Carlos Eduardo Costa (Universidade Estadual de Londrina -  U.E.L.)  
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Estudos sugerem que a exigência de uma resposta de consumação ( i.e., 
uma resposta dir igida à conseqüência do comportamento -  por exemplo, comer -  
que interrompa o comportamento operante em andamento)  pode aumentar a 
probabilidade de um desempenho em FI  com humanos que apresente padrões 
semelhantes àqueles observados com organismos não-humanos. A presente 
pesquisa procurou verificar se a presença de uma resposta de consumação 
aumentaria a probabilidade de um desempenho sob cont role do parâmetro 
temporal de uma cont ingência de FI  com humanos. Part iciparam seis 
universitár ios submet idos a t rês sessões de FI  30 s com o software ProgRef v3.1. 
Cada sessão durou 20 m inutos. A tarefa experimental consist iu em pressionar, 
com o cursor do mouse, um botão (botão de resposta)  localizado na parte cent ral 
inferior do monitor. Os part icipantes foram dist r ibuídos em dois grupos. Para os 
part icipantes do Grupo CR (com resposta de consumação) , a figura de um sm ile 
aparecia no canto superior direito do monitor imediatamente após a primeira 
pressão ocorr ida após a passagem de 30 segundos desde o últ imo reforço. 
Quando o sm ile aparecia, o part icipante deveria clicar em um botão localizado no 
canto superior direito do monitor (botão de resposta de consumação) . Ao clicar no 
botão de resposta de consumação, o sm ile desaparecia e um ponto era creditado 
em um visor de pontuação. Os part icipantes do Grupo SR (sem resposta de 
consumação)  eram expostos a uma cont ingência semelhante, exceto pelo fato de 
que os pontos eram creditados no visor de pontuação (na primeira pressão 
ocorr ida após a passagem de 30 segundos desde o últ imo reforço)  sem a 
exigência de uma resposta de consumação. Cada ponto obt ido foi t rocado por R$ 
0,05. A análise da freqüência total de respostas em cada sessão indicou que dois 
dos t rês part icipantes do Grupo CR apresentaram um padrão de alta taxa de 
respostas ao longo das t rês sessões experimentais. Os part icipantes do Grupo SR 
apresentaram maior variabilidade na freqüência de respostas ent re part icipantes 
e ent re as sessões experimentais. A freqüência de respostas variou de centenas 
para m ilhares, aparentemente sem uma ordem sistemát ica. Análise visual dos 
regist ros cumulat ivos da terceira sessão de exposição ao FI  indicou que apenas 
um dos part icipantes do Grupo SR apresentou padrões do t ipo break-and- run. 
Tomados em conjunto os resultados do presente experimento não indicaram que 
a presença de uma resposta de consumação tenha aumentado a probabilidade de 
um desempenho mais preciso sob cont role do parâmetro temporal da 
cont ingência de FI . 
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Vera Lúcia Messias Marques (Pont ifícia Universidade Católica de Cam pinas) , Diana Tosello 
Laloni (Pont ifícia Universidade Católica de Cam pinas)  
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A obesidade, por sua caracterização e et iologia mult ifatorial, é uma condição 
que tem merecido atenção e estudos de diversas áreas de especialidades, 
part icularmente a psiquiat r ia e a psicologia. Os problemas emocionais são 
geralmente percebidos como conseqüência da obesidade, embora conflitos e 
problemas psicológicos de autoconceito possam preceder o desenvolvimento da 
obesidade. A depressão e ansiedade são sintomas comuns e podem ser 
freqüentes nos obesos. Objet ivo:  avaliar os sintomas psicopatológicos em 
pacientes obesos. Método:  Foram avaliados 31 pacientes internados para cirurgia 
bariát r ica com idade média de 40 anos de ambos os sexos e com peso médio de 
113Kg. Os dados foram coletados ent re dezembro de 2004 e maio de 2005 
durante a visita de rot ina do psicólogo.Ut ilizou-se para avaliação a Escala de 
Avaliação de Sintomas-  eAS-  40(Laloni,2001)  é um inst rumento mult idimensional 
de auto- relato composto de 40 itens que avaliam o padrão psicopatológico dos 
respondentes.Os itens da Escala compõem quat ro dimensões de sintomas:  
psicot icismo, obsessividade compulsividade, somat ização e ansiedade. 
Resultados:  a escala é composta por sintomas somát icos e cognit ivos.Os sintomas 
cognit ivos mais respondidos pelos pacientes foram:  "  sent ir  vigiado e comentado 
pelos out ros" (51,6%  "sent ir-se desconfortável quando as pessoas o observam ou 
falam de você"(51,6%  "sent ir-se muito acanhado ou preocupado com os 
out ros"(54,8%  "sent imento de culpa" 51,6% ;  "sent ir-se tenso ou t ravado" 
(83,9% )  e "sent ir  medo" (64,5% )  .O medo estava relacionado à cirurgia, pós-
cirurgia, medo de não conseguir emagrecer, de não se adaptar a nova condição e 
medo da cirurgia não dar certo. Os sintomas somát icos mais respondidos foram:  
ondas de calor, dores muscular, dormência ou form igamento em partes do corpo, 
dificuldade de respirar e dores nas costas e quadris.Conclusão:  podemos inferir  de 
acordo com os resultados que o obeso tem uma preocupação com a auto -  
imagem o que t rás um sofr imento emocional. Avaliação psicológica e o 
acompanhamento psicológico são de ext rema importância nos t ratamento de 
obesidade.   
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Rôm ulo Ferreira Barale (Universidade Federal de Uberlândia) , Polyana Marra Soares 
(Universidade Federal de Uberlândia) , Sim one Aparecida Dos Santos (Universidade Federal de 
Uberlândia) , Lucas Guim arães Cardoso De Sá (Universidade Federal de Uberlândia) , Leonardo 
Gom es Bernardino (Universidade Federal de Uberlândia) , Renata Ferrarez Fernandes Lopes 
(Universidade Federal de Uberlândia)  
 5 !�"%$� �� ����

O Transtorno Desafiador Oposit ivo possui como característ ica um padrão de 
comportamento negat ivista, desafiador, desobediente e host il para com figuras de 
autoridade. Neste t rabalho, tem-se como objet ivo demonst rar, at ravés de um 
caso clínico, a efet ividade do uso de técnicas cognit ivo-comportamentais aliado ao 
processo de orientação de pais. Trata-se de um paciente de doze anos, que 
apresentava comportamentos caracterizados por desobediência, desafio e 
negação perante as regras impostas pelos pais, o que vinha prejudicando seu 
desempenho social e escolar, caracterizando um perfil desafiador oposit ivo. 
At ravés das ent revistas iniciais com os pais foi possível ident ificar um padrão de 
interação coercit ivo, verificando a existência de afirmações inoportunas e 
ameaçadoras para com o filho, bem como determ inações sem a possibilidade do 
adolescente de cumpri- las. A intervenção terapêut ica foi realizada em 27 sessões 
com o paciente e mesmo número de orientações com os pais. Nas sessões com o 
paciente foram t rabalhadas diversas técnicas cognit ivas e comportamentais, das 
quais pode-se destacar a reat r ibuição de responsabilidade perante os 
acontecimentos cot idianos e o t reinamento de habilidades sociais. A orientação de 
pais foi focada em uma educação extensiva que t inha como objet ivo envolver um 
t reinamento de manejo comportamental adequado, bem como modificar crenças 
a respeito de suas condutas e um maior esclarecimento acerca das causas do 
comportamento inadequado do filho. Após quat ro meses de terapia, constatou-se 
uma dim inuição significat iva dos comportamentos negat ivistas, desafiadores e 
desobedientes, bem como melhoras no desempenho acadêmico. O paciente, no 
decorrer do t ratamento, part icipava de todas as discussões acerca das técnicas 
usadas nas sessões. O t reino de habilidades sociais enfocou a discrim inação de 
comportamentos mais adaptat ivos para determ inadas situações do cot idiano, e a 
reat r ibuição focalizou a modificação de crenças quanto à responsabilidade que o 
paciente at r ibuía aos acontecimentos. As mudanças comportamentais do paciente 
foram ident ificadas at ravés de seus relatos verbais, relatos dos pais, bem como 
por meio de observações do terapeuta nas sessões. Esse caso clínico aponta para 
os benefícios da Terapia Cognit ivo-Comportametal no t ratamento do perfil 
desafiador oposit ivo, e a relevância do processo de orientação de pais 
concomitante ao t ratamento com a criança. Palavras-Chave:  Terapia Cognit ivo-
Comportamental, Transtorno Desafiador Oposit ivo, Orientação de Pais. 
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Tais Minatogawa (GARPE -  I nst ituto de Psiquiat r ia HC-FMUSP) , Fernanda Pisciolaro (GARPE -  
I nst ituto de Psiquiat r ia HC-FMUSP) , Larissa Tanus (GARPE -  I nst ituto de Psiquiat r ia HC-
FMUSP) , Hildeberto Tavares Júnior (GARPE -  I nst ituto de Psiquiat r ia HC-FMUSP)  
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A esquizofrenia é um t ranstorno mental crônico associado a um aumento na 
vulnerabilidade ao ganho de peso, diabetes, coronariopat ias e hipertensão arterial 
sistêm ica. Hábitos alimentares precários, inat ividade física, tabagismo, consumo 
de álcool ou out ras drogas são possíveis fatores relacionados à morbidade clínica. 
Além disso, alguns ant ipsicót icos usados no t ratamento da esquizofrenia parecem 
ter implicações no ganho de peso, aumento da resistência perifér ica à insulina e 
dislipidem ias. Considerando a preocupação com a saúde global dos pacientes, o 
ganho de peso é um evento de grande impacto, pois afeta a inserção do indivíduo 
na comunidade, a aderência ao t ratamento, as habilidades físicas para part icipar 
de programas de reabilitação e a auto-est ima.A prevenção ou o manejo do ganho 
de peso envolve, quando possível, a escolha de ant ipsicót icos menos associados a 
esse evento e intervenções comportamentais. Estudos most raram que a rest r ição 
calórica combinada com reforçamento resultou em pequenas mudanças no peso. 
Já, a associação de exercício físico e/ ou aconselhamento nut r icional dent ro de um 
programa comportamental proporcionou maior probabilidade de manutenção do 
peso em longo prazo.A intervenção comportamental com ênfase em orientação 
nut r icional inclui psicoeducação, t reinamento em assert ividade, solução de 
problemas, monitoramento de peso, diário alimentar, mudanças dietét icas, 
at ravés da redução na ingestão de gordura e aumento da ingesta de frutas, 
vegetais e fibras, além da prát ica de exercício físico. Diante da preocupação com 
o bem estar físico e a reabilitação dos pacientes, propõe-se uma abordagem em 
grupo para pacientes esquizofrênicos e fam iliares com orientação comportamental 
e nut r icional. O grupo é formado por sete pacientes em t ratamento ambulatorial 
no Grupo de Atendimento Clínico e Reabilitação do Paciente com Esquizofrenia 
(GARPE)  do I nst ituto de Psiquiat r ia do Hospital das Clínicas, onde recebem 
acompanhamento médico regular (pelo menos uma consulta mensal) , 
acompanhados por um fam iliar, mãe ou irmão.A cada semana são realizadas 
sessões com duração de 50 a 60 m inutos.I nicialmente, fornecem-se informações 
gerais sobre o t ranstorno, sobre as medicações e sobre o preenchimento do diário 
alimentar que é analisado por nut r icionistas ao final de cada sessão. Os diários 
são comentados individualmente e são sugeridas opções para uma alimentação 
mais adequada. Durante as sessões abordam-se temas como mast igação, 
pirâm ide alimentar, sent imentos relacionados ao hábito de comer e composição 
de uma refeição balanceada, de forma prát ica e ilust rat iva, contando com a 
part icipação dos pacientes.A duração programada para o grupo é de doze 
sessões, podendo-se realizar sessões de manutenção posteriormente em grupo 
ou individualmente. 
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Joelisa Berardi (Pont ificia Universidade Católica do Paraná) , Juliana Andraski (Pont ificia 
Universidade Católica do Paraná) , Marcia Andrade (Pont ificia Universidade Católica do Paraná) , 
Marili Mulinari (Pont ificia Universidade Católica do Paraná) , Milena Liz (Pont ificia Universidade 
Católica do Paraná) , Nadia Freitas (Pont ificia Universidade Católica do Paraná) , Cloves Am orim  
(PUCPR)  
 5 !�"%$� �� ����

O cont role aversivo, caracterizado pelo uso de reforçamento punit ivo é um 
dos aspectos problemát icos do sistema educacional. A violência escolar é um 
complexo de cadeias comportamentais ainda desconhecidas. O bom ou o mau 
comportamento do aluno está diretamente relacionado à forma como os 
professores procedem no arranjo das cont ingências do ensinar. 
Lamentavelmente, a coerção e a punição ainda são constantes no repertorio dos 
professores. O objet ivo deste estudo foi analisar a relação professor-aluno em 
sala de aula at ravés de observação cursiva e de eventos. Part iciparam 4 
professoras e 5 alunos, sendo 4 do sexo masculino e 1 do sexo fem inino com 
idades ent re 10 e 12 anos, matr iculados na 5ª série de uma escola estadual em 
Curit iba.Após 3 sessões de observação cursiva com duração de 50 m inutos, 
procedeu-se a escolha dos seguintes comportamentos para observação de 
eventos. Comportamentos do aluno:  a)  conversar com o colega, b)  virar para os 
lados, c)  manejar objetos, d)  levantar-se, e)  falar palavrões. Em relação aos 
professores foram observados os seguintes comportamentos:  a)  verbalizar fiquem 
quietos, b)  verbalizar calem a boca, c)  fazer psiu, d)  pedir silêncio, e)  olhar em 
direção ao aluno. Foram realizadas 3 observações de eventos com 40 m inutos de 
duração em 3 turmas. Nas 3 turmas o comportamento de maior freqüência por 
parte dos alunos foi de conversar com o colega freqüência acumulada (90)  
seguido de virar para os lados freqüência acumulada (64) . Ent re os professores o 
comportamento de maior freqüência foi de dir igir  o olhar em direção ao aluno 
freqüência acumulada (29)  seguido de verbalizar fiquem quietos. A escola 
prazerosa planejada por Skinner ainda está longe da realidade. O freqüente uso 
do cont role aversivo pelo professor cr ia cont ingências que mantém a indisciplina 
dos alunos. Apesar da baixa freqüência de condutas de aprovação por parte do 
professor, estas foram observadas basicamente em função da presença dos 
pesquisadores. Quando as interações ent re professor-aluno são mant idas pela 
coerção produzem conseqüências aversivas de fuga e esquiva, resultando no 
desencantamento do aluno, na exaustão do professor, gerando desprazer para 
ambos. Conclui-se que a relação baseada no modelo coercit ivo poderá ser 
t ransformada at ravés do t reinamento de habilidades sociais para os professores. 
Evitando-se uma busca compulsiva pelo silêncio e estabelecendo cont ingências 
fecundas para o processo ensino-aprendizagem. 
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Maura Gongora (Universidade Estadual de Londrina) , Carolina Mota (Universidade Estadual de 
Londrina)  
 5 !�"%$� �� ����

O uso do cont role aversivo em intervenções comportamentais tem sido 
amplamente combat ido. Em geral, interdita-se a ut ilização do reforço negat ivo e 
da punição (princípios definidores do cont role aversivo)  e, como alternat iva, 
recomenda-se a ut ilização do reforço posit ivo. Neste t rabalho quest iona-se a 
simplificação deste enfoque e sugere-se ampliar o debate relat ivo aos conceitos e 
usos de procedimentos de intervenção fundados tanto no cont role aversivo 
quanto no cont role posit ivo do comportamento. Podem-se levantar muitos 
quest ionamentos;  apontaremos, a seguir, alguns deles. O reforço negat ivo e a 
punição são definidos, no contexto experimental, pela referência aos efeitos das 
conseqüências sobre o comportamento, sem alusão aos subprodutos emocionais 
indesejáveis. Ent retanto, os subprodutos colaterais indesejáveis, const ituem um 
dos principais cr itér ios ut ilizados para se definir a recomendabilidade quanto ao 
uso desses princípios, em geral, para interdita- los. Out ra questão conceitual -  
cr itér ios relat ivos à intensidade dos est ímulos aversivos e à magnitude das 
respostas de fuga e esquiva, em geral, não são considerados na definição do 
cont role aversivo. Todavia, diversos autores fundamentam sua recomendação ou 
interdição de procedimentos aversivos, com base nesses critér ios. Consideram-se, 
neste caso, que os efeitos mais devastadores do cont role aversivo (seja punição 
ou reforço negat ivo)  dependem de sua intensidade. As maiores intensidades, 
além do sofr imento, tendem a gerar esquiva passiva, déficit  comportamental, 
suprim ir o responder. As menores e toleráveis intensidades tendem a produzir 
esquiva at iva ( respostas concorrentes)  e, inclusive, variabilidade comportamental, 
efeitos, eventualmente, desejáveis? Merece maior debate, também, a verificação 
de que os procedimentos fundados em cont role posit ivo, portanto, considerados 
não aversivos, podem, em certos casos, apresentar propriedades aversivas -  é o 
caso dos procedimentos de ext inção. Esta constatação coloca em cheque a 
dicotom ia t radicional ent re procedimentos aversivos e não aversivos. Pode-se 
observar, ainda, que alguns procedimentos fundados no cont role posit ivo do 
comportamento, podem vir a apresentar efeitos indesejáveis -  é o caso do reforço 
posit ivo imediato com conseqüências aversivas, no longo prazo. Com essa 
amost ra de questões, pretendeu-se pontuar a complexidade do tema -  cont role 
aversivo -  e alertar para a simplificação com que esse assunto é por vezes 
t ratado, seja no campo conceitual ou da sua recomendabilidade. Parece que um 
refinamento conceitual aponta para uma necessidade de se ponderar os efeitos 
desejáveis e indesejáveis tanto do cont role aversivo quanto do cont role posit ivo. 
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Carolina Porto De Alm eida (PUC-Cam pinas (bolsista PIBIC/ CNPq) ) , Carina Luiza Manolio (PUC-
Cam pinas) , Josiane Tonelot to (PUC-Cam pinas) , Ana Lúcia I vat iuk (SOBRAPAR) , Vera Lúcia 
Raposo Do Am aral (PUC-Cam pinas e SOBRAPAR)  
 5 !�"%$� �� ����

I númeras variáveis de ordem interna e externa ao indivíduo podem interferir  
na vida dos alunos durante o processo de escolarização, sendo imprescindível 
avaliar as relações que essas estabelecem com as formas de aprendizagem. As 
crenças de auto-eficácia e a autopercepção no ambiente escolar são duas 
condições internas, que sinalizam a percepção posit iva ou negat iva das crianças a 
respeito de suas capacidades de aprender. Considerando-se as especificidades de 
crianças que apresentam deform idades de face e problemas funcionais, como fala 
diferenciada, torna-se ainda mais importante esta invest igação, favorecendo o 
desenvolvimento de prát icas adaptat ivas de ensino e aprendizagem. Parte de um 
projeto de pesquisa sobre fatores que podem influenciar a escolarização em 
crianças portadoras de fissuras labiopalat inas, este t rabalho tem como objet ivo 
ident ificar a relação ent re auto-eficácia e autopercepção no ambiente escolar em 
alunos que apresentam problemas de aprendizagem. Part iciparam 26 crianças de 
ambos os sexos, com idades ent re sete e catorze anos, atendidas pela Sociedade 
Brasileira de Pesquisa e Assistência para Reabilitação Craniofacial (SOBRAPAR) , 
sendo que algumas delas estavam em acompanhamento no programa de 
Psicopedagogia. Os inst rumentos ut ilizados foram os roteiros de avaliação de 
auto-eficácia (Loureiro, 2000)  e de autopercepção no ambiente escolar 
(Tonelot to, 2003) . Os dados foram coletados em sessões individuais, na qual as 
avaliadoras liam cada item dos inst rumentos e as crianças respondiam sim  ou não 
nos espaços indicados. A prova estat íst ica aplicada para a análise dos resultados 
foi a Correlação de Pearson, que sinalizou a associação posit iva (moderada)  e 
significat iva ent re auto-eficácia e autopercepção (0,46 e p=  0,02) . A constatação 
da relação ent re crenças de auto-eficácia e autopercepção no ambiente escolar 
perm ite destacar casos em que crianças com baixas crenças de auto-eficácia 
percebem-se de forma negat iva. Este fato sinaliza a necessidade de realizar 
t rabalhos individualizados com os alunos em relação ao senso de auto-eficácia e 
de autopercepção, para que eles apresentem crenças posit ivas sobre suas 
capacidades de realização dos t rabalhos escolares e obtenham melhores 
desempenhos. 
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Denise Barbosa Cordoni (UNICENP)  
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O objet ivo deste t rabalho é definir o papel das emoções no modelo 
comportamental, mais precisamente o da ansiedade e o seu acréscimo no 
repertório do comportamento dos pais que possuem um filho portador de 
"Deficiência Mental" . Aborda questões referentes à em issão de comportamento e 
suas variáveis, aquisição de habilidades sociais, inclusão no contexto social e 
educacional de crianças "excepcionais" , e a expectat iva dos pais diante do 
t ratamento da criança e sua possível recuperação. Os pais exprimentam 
ansiedade, provavelmente também em virtude da resposta do cliente ao processo 
terapêut ico ocorrer de maneira gradual, devido a sua falta de habilidade em 
adquir i aprendizagem. A espera por um diagnóst ico mais preciso, pode gerar um 
acrésicmo de ansiedade nos pais, que acreditam que ao saberem exatamente o 
que caracteriza o problema de seu filho, este poderá usfruir de intervenções 
clínicas mais apropriadas que venham a se adequar as lim itações e ao 
comportamento apresentado pelo mesmo. Para at ingir o objet ivo deste t rabalho o 
fio condutor dessa análise é o estudo de caso de uma criança, com idade de t reze 
anos, e com o diagnóst ico de uma síndrome neurológica ainda desconhecida. 
Como fontes ut iliza a pesquisa bibliográfica, aplicação de quest ionários, dados 
coletados em contato com os pais, professores e médico, prontuário clínico 
fornecido pela Fundação Homeopát ica do Paraná, observação nos atendimentos 
clínicos e na interação com o cliente. É relevante a realização desta reflexão, pois 
a mesma oportunizará contatar com out ros profissionais da área da saúde, e 
conhecer os procedimentos necessários quanto ao atendimento às pessoas 
"especiais" , bem como adquir ir  conhecimentos que possam ser expandidos para a 
área social, or ientando e favorecendo out ras pessoas portadores de "deficiência 
mental" . 
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Greicy Bit tencourt  (Universidade Estácio de Sá) , Rodrigo Vogas (Universidade Estácio de Sá) , 
Ana Beat riz Férris (Universidade Estácio de Sá) , Fabrícia Xim enes (Universidade Estácio de 
Sá) , Lívia Moraes (Universidade Estácio de Sá) , Pat rícia Pacheco (Universidade Estácio de Sá)  
 5 !�"%$� �� ����

A. J de 45 anos, casado, pai de t rês filhos, usou drogas ilícitas durante t r inta 
anos. A decidiu parar com as drogas, procurou o NA. Começou a sent ir  problemas 
físicos, como mau hálito, dores no braço e sua memória estava " falhando". O 
médico era homeopata e prescreveu medicação sugerindo que A procurasse um 
t ratamento psicológico. A procurou atendimento no SPA da Universidade e logo 
foi atendido por uma estagiária que por algum mot ivo não conseguiu dar 
cont inuidade ao atendimento. Muito frust rado, o paciente foi t ransferido para 
out ra estagiária. A demonst rava-se muito descontente com a situação, cheguei a 
pensar que a qualquer momento ele teria uma recaída com as drogas. Sua queixa 
principal era o medo de uma recaída e a sua memória que estava falhando. 
Percebi o paciente muito ansioso, então apliquei o BAI  e a pontuação foi de 47, 
sendo considerada uma ansiedade grave.Comecei as out ras sessões deixando-o 
falar bastante, pois percebia sua necessidade. Fui aplicando técnicas de 
relaxamento, técnica do acalme-se, biblioterapia, RPDs e muitas tarefas de casa. 
Depois de dois meses aproximadamente de t ratamento apliquei um out ro BAI , 37 
pontos, e o encaminhei a um psiquiat ra. O médico fez a devolução dizendo que 
não seria possível t rata- lo com benzodiazepínicos, prescreveu medicamento 
fitoterápico. Mesmo com toda a explicação do médico o paciente não quis tomar a 
medicação, segundo ele, ficou com medo. Então decidimos cont inuar o 
t ratamento do cont role da ansiedade só com a psicoterapia. Seguido mais um 
mês e meio, apliquei um out ro BAI , 22 pontos -  moderada. O paciente 
encont rava-se muito part icipat ivo no t ratamento, comecei a quest ionar o que ele 
havia buscado com a terapia e então pude fazer com que ele percebesse que sua 
memória havia melhorado, sua ansiedade estava cont rolada e que ele já sabia 
resolver seus problemas sozinhos, mesmo ocorrendo o r isco de uma recaída, que 
isso poderia acontecer tanto em terapia como sem. Comecei o preparar para alta 
e não foi ut ilizado medicamento no cont role de sua ansiedade.Comecei espaçar as 
sessões de semanais para quinzenais, até que chegou o dia da alta, ele 
demonst rou-se muito sat isfeito, e remarcamos uma sessão "ext ra" para daí a dois 
meses, só para nos cert ificarmos que estaria tudo bem. Passaram-se os dois 
meses e apliquei um novo BAI , agora mesmo dois meses afastado da terapia, sua 
pontuação foi de 9 pontos, caracterizada como uma ansiedade normal. O 
t ratamento teve duração de seis meses. 
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Paula Gioia (Pont ifícia Universidade Católica de São Paulo) , Clarissa Pereira (Pont ifícia 
Universidade Católica de São Paulo) , Cláudia Coim bra (Pont ifícia Universidade Católica de São 
Paulo) , Daniel Del Rey (Pont ifícia Universidade Católica de São Paulo) , Juliana Godoi (Pont ifícia 
Universidade Católica de São Paulo) , Viviane Rosalie Duarte 
 5 !�"%$� �� ����

Uma das marcas importantes na proposta educacional skinneriana é a 
condução do ensino de acordo com o desempenho de cada aprendiz. Dessa 
forma, testes de avaliação de repertório inicial podem orientar o professor no 
planejamento de at ividades individuais. O presente estudo avalia dois testes:  
ABLA (Avaliação de Habilidades Básicas de Aprendizagem)  e o criado pelo NECC 
(New England Center for Children) . Ambos têm como proposta que seus 
resultados de avaliação de repertórios discrim inat ivos possam servir para o 
planejamento de futuros t reinos/ intervenções educacionais em crianças e 
adolescentes com desenvolvimento at ípico (Johnson e colaboradores, 2000 e 
Guilhardi, 2003) . O ABLA avalia repertório inicial, contendo discrim inações básicas 
envolvidas em tarefas simples. Já o NECC consiste num currículo de ensino mais 
completo e detalhado (desde discrim inações simples à formação de classes de 
est ímulos equivalentes)  e, portanto, avalia e ensina (quando for o caso)  as 
discrim inações envolvidas nas tarefas. A presente pesquisa pretendeu analisar 
cada teste como inst rumento indicador de desempenhos discrim inat ivos 
adquir idos e a serem adquir idos. Foram part icipantes duas crianças -  uma que 
freqüenta uma escola pública e out ra que é atendida em uma clínica part icular. 
Os resultados comparat ivos ent re os testes, até o momento, indicam que:  a)  
nenhuma das tarefas propostas por um se sobrepõe as do out ro;  b)  a aplicação 
do ABLA é rápida e perm ite o t rabalho sem interrupção, além de ser de fácil 
t reino para out ros profissionais;  c)  o currículo testado e ensinado no material do 
NECC perm ite a programação para o ambiente escolar da manutenção de 
habilidades adquir idas e de novas tarefas de forma mais apropriada, além disso, 
sua apresentação na forma de material impresso é mais condizente com a 
situação acadêmica;  d)  comparat ivamente são mais confiáveis os resultados de 
avaliação do NECC do que do ABLA quando usados como preditores em 
desempenhos que envolvem cont role condicional de est ímulos. Os resultados do 
teste de fidedignidade most raram 100%  de concordância ent re os observadores 
num total de 75 tentat ivas. 
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Rita Cot rim  (Universidade Estácio de Sá) , Pat rícia Pacheco (Universidade Estácio de Sá) , Ana 
Beat riz Férris (Universidade Estácio de Sá) , Zilah Moreira (Universidade Estácio de Sá) , 
Mariana Freitas (Universidade Estácio de Sá) , Pat rícia Pecly (Universidade Estácio de Sá)  
 5 !�"%$� �� ����

A depressão caracteriza-se por t r isteza profunda e freqüentes choros. O 
individuo torna-se mais irr itável, ansioso, tenso, inapetente, apresentando insônia 
e baixo interesse sexual. Em seu ponto crít ico, pode perder a capacidade de 
reagir emocionalmente não dist inguindo sent imentos. Desinteressa-se das 
at ividades normais e tudo parece exigir esforço, afastando-se do que 
normalmente fazia, passando horas deitado. A desesperança cresce e pode levar 
a um desejo de morrer. Paciente de 34 anos inicia t ratamento no Serviço de 
Psicologia Aplicada -  Estácio -  Niterói, sob o enfoque da Terapia Cognit ivo 
Comportamental. Realizou-se procedimento avaliat ivo part indo da escala de 
B.D.I . ( I nventário Beck de Depressão) , com resultado considerado grave. Na 1ª 
ent revista percebeu-se nos depoimentos a gravidade do caso. Aos 12 anos perde 
a mãe adot iva a qual possuía excelente relacionamento, passando a morar com a 
irmã. A paciente desde então é reprim ida por esta em todas as suas expressões, 
sendo arduamente punida fisicamente. Numa discussão, a perfurou com um garfo 
quente. Foge de casa diversas vezes. Com 14 anos, é violentada por mais de 5 
indivíduos. Pensa em suicidar-se, planeja o ato, mas não o executa, pois teme 
não conseguir, ou no êxito, responsabilizar um inocente. Mora atualmente com 
um filho de 10 anos, nunca leva namorados para casa, pois sente como se sua 
privacidade fosse invadida. Envolve-se em dívidas, numa delas, esperava ordem 
de despejo, desaparecendo por 2 meses, largando seu filho com a avó paterna. 
Envolve-se pela I nternet , a últ ima, sexo fem inino;  conheceram-se,dizendo-se 
apaixonadas. I sola-se das pessoas, chora muito, tem insônia e não consegue 
vislumbrar cam inhos. Pede para ser feliz, pois não suporta mais sofrer. Faz 
t ratamento psiquiát r ico, toma ansiolít icos e ant idepressivos, porém não obtém 
mais resultados com os mesmos. Seu plano de t ratamento inclui o 
estabelecimento da aliança terapêut ica;  quest ionamento socrát ico;  role-play;  
higiene o sono;  ident ificação dos pensamentos automát icos;  R.P.D. ( regist ro de 
pensamentos disfuncionais ident ificar e modificar crenças intermediárias e 
cent rais;  resolução de problemas;  assert ividade;  relacionamento social e 
prevenção de recaídas. Apresentava progressos significat ivos, reiniciando seus 
contatos sociais;  fazendo pedidos;  planejando seus gastos e at ividades. Porém há 
2 meses falta demasiadamente as sessões, quando comparece é com abusivo 
at raso. Durante o atendimento desvia dos assuntos. Quando convidada a 
observar este comportamento, nega dizendo estar mot ivada para a terapia, mas 
os at rasos e faltas persistem nas sessões posteriores. Na últ ima sessão, 
confessou perceber suas fugas. Espera-se obter resultado quanto sua percepção e 
empenho para bom resultado do t ratamento. 
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Rosiane Magalhães De Oliveira (Universidade Federal do Paraná -  UFPR) , Lídia Natália 
Dobrianskyj  Weber (Universidade Federal do Paraná -  UFPR)  
 5 !�"%$� �� ����

No decorrer da história, a infância sempre esteve marcada por abandono, 
negligência e desvalorização. A situação dos abandonos e, conseqüentemente, 
das medidas tomadas para a resolução de tal problema remetem a tempos 
imemoriais. No Brasil, o fenômeno do abandono também esteve presente durante 
toda a sua história. Assim , com o crescente número de enjeitados, no passar do 
tempo, foram surgindo as grandes inst ituições de internamento. Com a criação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, algumas t ransformações 
ocorreram no funcionamento dessas inst ituições, visando medidas 
socioeducat ivas e de proteção para crianças e adolescentes em situação de 
abandono, r isco pessoal e social. Portanto, o abrigo visa a proteção das crianças 
ou adolescentes violados em seus direitos básicos. Diante desse contexto, o 
estudo teve como objet ivo principal avaliar a qualidade de um ambiente 
inst itucional em que crianças estão inseridas, buscando entender se o abrigo 
oferece as condições necessárias para um adequado desenvolvimento infant il. 
Para tanto, foram realizadas ent revistas informais e observações sistemát icas que 
envolveram dados sobre a est rutura física, os funcionários e os abrigados da 
inst ituição. Constatou-se que na inst ituição estudada, mesmo após 14 anos do 
estabelecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) , muitos dos 
princípios preconizados não vêm sendo cumpridos. Além disso, pôde-se verificar 
que o ambiente inst itucional não é adequado a um desenvolvimento infant il sadio, 
pois, apesar da inst itucionalização se apresentar até mesmo como vantajosa 
quando comparada à realidade pregressa dos abrigados, ela acarreta em alguns 
danos para o desenvolvimento do ser humano, devido à presença de algumas 
característ icas negat ivas como:  t ratamento massificado, dificuldade de formação 
de vínculos afet ivos, ambiente monótono e pouco est imulante, rígido cont role, 
falta de recursos financeiros, prát icas coercit ivas, falta de preparo dos 
educadores, impessoalidade na interação adulto-criança, ent re out ras. Assim , 
pôde-se concluir que ainda são necessárias modificações profundas em seu 
sistema de funcionamento, a fim  de que esta venha proporcionar uma melhor 
qualidade de vida às crianças e adolescentes ali abrigados. 
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Juliana Oliveira (PUC-CAMPINAS) , Márcia Mello (NÚCLEO ALAGOANO DE PSICOTERAPIAS 
COGNITIVAS) , Maria Cilene Gam eleira (NÚCLEO ALAGOANO DE PSICOTERAPIAS 
COGNITIVAS) , Christ iane Peixoto (NÚCLEO ALAGOANO DE PSICOTERAPIAS COGNITIVAS) , 
Vania Powell (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SALVADOR) , Marilda Lipp (CENTRO 
PSICOLÓGICO DE CONTROLE DO STRESS)  
 5 !�"%$� �� ����

Os estudos sobre st ress no Brasil têm avançado em múlt iplas direções, em 
face da constatação, por profissionais de saúde, de seus efeitos nocivos sobre a 
saúde física e mental do ser humano. O st ress, segundo Lipp (2001) , pode ser 
definido como um estado de tensão mental e física que produz um desequilíbr io 
no funcionamento global do ser humano e enfraquece seu sistema imunológico, 
deixando-o sujeito a infecções e doenças. O referencial teórico subjacente à 
pesquisa ora apresentada é o modelo quadrifásico de Lipp, segundo o qual o 
st ress se desenvolve nas seguintes fases:  alerta, resistência, quase-exaustão e 
exaustão. É relevante salientar que o st ress não deve ser compreendido como 
causa do mal-estar humano e sim  como conseqüência da história de 
cont ingências de reforçamento, ou de cont ingências de reforçamento atuais que 
estabeleçam uma relação de tensão ent re o indivíduo e o meio ambiente. Neste 
sent ido, o presente estudo teve como objet ivo invest igar a presença de st ress, a 
fase do st ress e a sintomatologia predominante em pacientes psiquiát r icos, 
considerando-se que as relações comportamentais ent re portadores de 
t ranstornos psiquiát r icos e o ambiente social/ fam iliar são, em geral, 
perturbadoras e que diversos destes t ranstornos são caracterizados por 
comportamentos operantes e respondentes desencadeadores das alterações 
fisiológicas t ípicas de quadros de st ress. Part iciparam da pesquisa 72 pacientes 
psiquiát r icos, residentes em Maceió e Salvador, sendo 52 do sexo fem inino e 20 
do sexo masculino, escolhidos aleatoreamente quanto à idade, ao estado civil e 
ao diagnóst ico de t ranstorno psiquiát r ico. Ut ilizou-se, para o levantamento de 
dados, o I nventário de Sintomas de St ress de Lipp. Observou-se um percentual 
de 78%  dos part icipantes com st ress e somente 22%  da amost ra sem st ress. 
Ent re os part icipantes com st ress, 11%  encont ravam-se na fase de alerta, 59% , 
na fase de resistência, 18%  na fase de quase-exaustão e 12%  na fase de 
exaustão. Quanto à predominância de sintomas, encont raram-se 48%  de 
part icipantes com predominância de sintomas físicos, 45%  com predominância de 
sintomas na esfera psicológica e 7%  com equivalência de sintomas nas dimensões 
físicas e psicológicas. Os resultados deste estudo comprovaram, na amost ra 
part icipante, a alta incidência de st ress excessivo ent re pacientes psiquiát r icos e a 
relevância de um efet ivo processo terapêut ico que os auxilie no desenvolvimento 
de repertório comportamental eficaz na prevenção e cont role do st ress. Os dados 
encont rados são significat ivamente mais alarmantes do que os obt idos em 
diversos estudos recentes sobre o st ress, sugerindo que se devam realizar novos 
estudos voltados para a compreensão das cont ingências de reforçamento 
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presentes na história de vida de indivíduos que desenvolvem t ranstornos 
psiquiát r icos. 
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Pat rícia Pacheco (Universidade Estácio de Sá) , Rita Cot rim  (Universidade Estácio de Sá) , Ana 
Beat riz Ferris (Universidade Estácio de Sá) , Giovanna Stam ato (Universidade Estácio de Sá) , 
Alex Rocha (Universidade Estácio de Sá) , Sabrina Daum as (Universidade Estácio de Sá) , 
Pat r icia Pacheco (Universidade Estácio de Sá)  
 5 h�i w g�f ����

Paciente do sexo fem inino, 59 anos, casada. Após um AVC ent ra em t r isteza 
profunda com início de depressão. Perde o pai aos 12 anos de idade e desde 
então se t ransforma no "arr imo" da família. Autoritár ia e dir igente de sua família 
atual, acredita que, se as coisas saem do seu comando torna-se desadaptada. 
Sempre foi simpát ica, alegre e comunicat iva, agora se sente inút il. Apresenta 
insônia. É diabét ica. Acredita ser responsável pelo seu AVC. Ut iliza insulina e 
calmante. A paciente inicia seu t ratamento no Serviço de Psicologia Aplicada -  
Estácio de Sá -  Niterói, sob enfoque da Terapia Cognit ivo Comportamental. Foi 
realizado um procedimento avaliat ivo a part ir  da escala de BDI  ( I nventário Beck 
de Depressão) , com o resultado grave. Seu plano de t ratamento inclui o 
estabelecimento da relação terapêut ica;  higiene do sono;  ident ificação dos 
pensamentos automát icos;  RPD (Regist ro de Pensamentos Disfuncionais 
ident ificar e modificar crenças intermediárias e crenças cent rais;  cr iar 
pensamentos automát icos mais adaptat ivos;  diferenciação ent re emoção e 
pensamento;  resolução de problemas e prevenção de recaídas. A paciente 
most ra-se cooperat iva e obtém resultados rápidos e desejáveis em curto período 
de tempo, responde bem as técnicas, entende como funciona cognit ivamente, 
emocionalmente e fisiologicamente. I nicialmente, só chorava, atualmente r i de 
suas dificuldades, está empolgada e engajada nas tarefas e com muita vontade 
de viver. Aprendeu a ident ificar, quest ionar e modificar seus pensamentos 
automát icos, aprendeu a resolver problemas;  descobriu crenças e após nova 
aplicação do BDI , obteve o nível mais baixo de depressão leve. Passamos para o 
próximo passo, t rabalhar sua crença cent ral:  "cont rolar tudo e a todos."  
Estabeleceu-se o Quest ionamento Socrát ico para tal, bem como modificação de 
comportamentos, inicialmente com sua família, aprendendo a escutar, a dar mais 
atenção a out ras idéias. Rapidamente aprendeu que as coisas possuem 2 lados e 
pode tentar o out ro lado, não é só a sua opinião que está certa, respeitando as 
diferenças. Não sente necessidade de cont rolar tudo como antes. Percebeu que 
todo problema tem solução, antes não conseguia enxergar isto porque ficava tão 
irr itada, que obst ruía seus pensamentos. A terapia está ajudando a dar menos 
valor as coisas que não precisavam ter tanta importância. Atualmente estamos 
t rabalhando uma fobia de avião para que a mesma viaje em janeiro próximo. 
I nicialmente tentaremos o relaxamento autôgeno, e assim  que est iver preparada, 
iniciaremos a dessensibilização sistemát ica. Obs.:  se o relaxamento autôgeno não 
adaptar-se a esta paciente, ut ilizaremos out ra técnica de relaxamento. 
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Jussara Rocha Bat ista (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ) , Juliana Bentes De Lim a 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ) , Em m anuel Zagury Tourinho (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARÁ) , Michele Crist ine Oliveira (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)  
 5 h�i w g�f ����

Estudos anteriores têm buscado sistemat izar categorias que descrevam as 
funções envolvidas nas verbalizações de terapeutas, de modo a orientar sua 
formação e atuação. O presente estudo objet ivou dar cont inuidade a esta 
sistemat ização, testando categorias referentes a funções básicas de verbalizações 
de terapeutas, bem como um procedimento de t reino, que consist ia na 
categorização de cinco sessões de terapia (uma sessão de Linha de Base, t rês de 
Treino e duas de Teste)  por estudantes dos anos iniciais do curso de Psicologia, 
sem experiência com categorização de sessões de terapia. As categorias ut ilizadas 
no estudo foram:  I nformar, I nvest igar, Dar Feedback, Confrontar, Dar Conselhos, 
Verbalizações Mínimas e Outras Verbalizações. A sessão de linha de base consist iu 
da categorização de uma sessão de atendimento clínico, com consulta a uma 
descrição sumária das categorias (sem exemplos ou esclarecimentos) . Nas 
sessões de t reino, os part icipantes receberam uma descrição mais completa das 
categorias, que incluía exemplos e esclarecimentos sobre possíveis dúvidas. Em 
cada sessão de t reino um pesquisador fam iliar izado com o sistema de categorias 
discut ia com os part icipantes a cada vinte verbalizações categorizadas, explicando 
eventuais discordâncias. Ao longo das t rês sessões de t reino, duas sessões de 
atendimento foram categorizadas e discut idas. Nas sessões de teste, não houve 
discussão sobre as categorizações realizadas. De sete part icipantes que iniciaram 
o estudo, apenas t rês concluíram todas as etapas da pesquisa. As categorizações 
realizadas pelos part icipantes foram avaliadas de modo a aferir  o índice de 
concordância com um gabarito estabelecido pelo pesquisador experiente 
responsável pela discussão das categorizações das sessões com os part icipantes. 
As médias dos índices de concordância variaram:  a)  na linha de base, de 28,42%  
a 56% ;  b)  nas sessões de t reino, de 52%  a 67% ;  e nas sessões de teste, de 56%  
a 71% . Os índices gerais de concordância por categoria foram:  I nvest igar, 
74,93% ;  Confrontar, 66,49% ;  Dar Conselhos, 57,55% ;  I nformar, 52,62% ;  
Verbalizações Mínimas, 49,60% ;  Dar Feedback, 46,02% ;  e Out ras Verbalizações, 
44,88% . Os resultados indicam que o procedimento de t reino foi eficaz para 
aumentar os índices de concordância dos part icipantes ao longo das sessões. 
Ent retanto, os índices não alcançaram valores suficientes para a validação das 
categorias, sugerindo que o procedimento de t reino juntamente com o sistema de 
categorizações devem ser reavaliados. Trabalho parcialmente financiado pelo 
CNPq (Processos 305743/ 2004-0, 503717/ 2004-5, 470802/ 2004-9, PI BI C) . 
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Eliane Maria Fleury Seidl (Universidade de Brasília) , Ana Claúdia A. Machado (Universidade de 
Brasília)  
 5 h�i w g�f ����

A lipodist rofia é uma síndrome que acarreta modificações na dist r ibuição da 
gordura corporal, como aparecimento de gordura dorso-cervical, dim inuição de 
gordura na face, braços, pernas e nádegas. Pode estar associada também a 
alterações metabólicas como hiperlipidem ia e hiperglicem ia. Pessoas soroposit ivas 
acomet idas por lipodist rofia podem apresentar dificuldades emocionais devido a 
mudanças na imagem corporal e ao est resse decorrente da presença desse efeito 
adverso da terapia ant i- ret roviral. Esse t rabalho tem por objet ivo descrever 
intervenção em grupo de base cognit ivo-comportamental com essa clientela. Os 
part icipantes foram sete adultos HI V+ , quat ro homens e t rês mulheres com 
idades ent re 35 e 47 anos, em uso de terapia ant i- ret roviral. Foram realizados 
cinco encont ros semanais, com duas horas de duração. A intervenção objet ivou 
promover t rocas de informações e de experiências sobre a lipodist rofia, redução 
do est resse e o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento para lidar com 
os efeitos adversos da lipodist rofia. Os relatos verbais evidenciaram o impacto 
psicológico da síndrome decorrente de mudanças na auto- imagem, redução da 
auto-est ima, ansiedade diante de contatos sociais, isolamento social e redução do 
apet ite sexual. Os relatos most raram ainda as dificuldades psicológicas 
ocasionadas pelo medo do est igma e da possibilidade de ident ificação da 
soroposit ividade por terceiros, como sugere a fala de um dos part icipantes:  "a 
lipodist rofia é a nova cara da aids". A abordagem, com técnicas cognit ivo-
comportamentais ( reest ruturação cognit iva, desenvolvimento de habilidades 
sociais e de enfrentamento, resolução de problemas, relaxamento)  e dinâm icas 
de grupo ( facilitadoras da expressão de crenças e sent imentos) , foi planejada a 
part ir  de temas relevantes e significat ivos para os pacientes. Ao longo do 
processo grupal, observou-se modificação na percepção do est ressor 
( lipodist rofia) , com m inim ização das possíveis conseqüências negat ivas, 
valorização de out ros aspectos pessoais em det r imento daqueles relat ivos à 
estét ica corporal e maior percepção de cont role sobre o problema. Observou-se 
ainda a adoção de est ratégias comportamentais de enfrentamento pela maioria 
dos part icipantes, como prát ica de at ividade física, adoção de hábitos alimentares 
saudáveis, busca de apoio social e manutenção da adesão à terapia ant i-
ret roviral. De modo geral, os part icipantes relataram os efeitos benéficos da 
intervenção sobre o bem-estar psicológico. Essa experiência aponta a necessidade 
de que as equipes de saúde estejam preparadas para esse novo desafio na área 
do HI V/ aids, atendendo às demandas médicas e psicossociais das pessoas 
afetadas pela lipodist rofia, visando a integralidade e a qualidade da atenção 
prestada. O t rabalho em grupo no enfoque proposto most rou-se eficaz 
considerando os objet ivos delineados. 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' a�b ������������� , c�d�e�a�f :  18: 00: 00   ) a�g :  19: 30: 00 
�� 6 h�i
i
j�h�i �  TPC Questões Teóricas, Filosóficas e Conceituais 
 3 i�a�e
f�t3f�r�a�b}h % h�~%b+s�a�f�p7a�i%g�f 5 b�m�a�e�b�t �� & f�c�e%h�q�x
j�h�i�m.f�q�p�f�k,h�i
i
f�p�c+v�f � �%h�~%b+s�a�f�p7a�i�oMb}m.f& h�c.o7p�f 8 c�a�s9h�p�i�aJoMl�p7a�f 1 f�s9h<m9h - w t�~.f �81,129(�
 
Cassia Thom az (Cent ro Universitário Nove de Julho) , Juliana Espírito Santo (Cent ro 
Universitário Nove de Julho-UNINOVE) , Flavia Higatsugu (Cent ro Universitário Nove de Julho-
UNINOVE) , Silvana Menezes (Cent ro Universitário Nove de Julho-UNINOVE) , Em erson Dias 
(Cent ro Universitário Nove de Julho-UNINOVE)  
 5 h�i w g�f ����

O Behaviorismo Radical é a filosofia da Análise do Comportamento, uma das 
linhas teóricas em Psicologia. O Behaviorismo Radical sofre muitas crít icas, 
geralmente baseadas em afirmações incorretas e concepções negat ivas. Estas 
crít icas vêm tanto dos alunos de Psicologia quanto dos psicólogos não-
behavioristas. Nota-se que a falta de conhecimento acerca desta proposta de 
Psicologia cont r ibui para o surgimento destas crít icas que, por vezes, são 
difundidas inclusive por professores de Psicologia não-behavioristas. Amador 
(1998)  realizou um estudo que invest igou a concepção dos professores de 
Psicologia não-behavioristas da PUC-SP e observou que esses têm uma concepção 
negat iva e incorreta acerca da abordagem comportamental, bem como, um 
desconhecimento em relação a essa. A part ir  de uma replicação desse estudo, o 
presente t rabalho tem como objet ivo ident ificar a concepção dos professores não-
behavioristas do curso de Psicologia do Cent ro Universitár io Nove de Julho -  
Uninove a respeito do Behaviorismo Radical, relacionando-a com a concepção 
sobre a Psicologia como um todo. Pretende, também, comparar a concepção 
destes professores com a concepção dos alunos do 3º e 5º semest res do curso de 
Psicologia da Uninove-SP sobre o Behaviorismo Radical. Como ferramenta de 
coleta de dados, será ut ilizado um quest ionário dividido em duas partes:  a 
primeira relacionada à concepção do professor sobre a Psicologia como um todo, 
e a segunda à concepção do professor não-behaviorista sobre o Behaviorismo 
radical, quest ionário esse semelhante ao ut ilizado por Amador (1998) . 
Part iciparão deste estudo professores do curso de Psicologia do Cent ro 
Universitár io Nove de Julho -  Uninove não-behavioristas. 
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Roberta Perdigão Mat tedi (HOSPITAL PAULO DE TARSO)  
 5 h�i w g�f ����

Este presente t rabalho surgiu a part ir  de uma palest ra sobre Terapia 
Comportamental-Cognit iva na Psicologia da Saúde, onde o palest rante enfat izou 
os modelos Biomédico e Biopsicossocial de atendimento, e a importância deste 
últ imo para o t ratamento do paciente. De acordo com o paradigma cartesiano, o 
corpo humano pode ser considerado como uma máquina, onde suas peças podem 
ser analisadas separadamente, vendo a doença como um mau funcionamento dos 
mecanismos biológicos, e o papel do médico seria intervir física e quim icamente 
para consertar o defeito da 'peça enguiçada'. Assim , o modelo Biomédico não 
encont rou dificuldades para ser assim ilado, talvez por ser simplista e organicista. 
Mas esta forma de pensar a doença fragmenta a visão do paciente e reduz a 
saúde a um funcionamento mecânico.Já o modelo Biopsicossocial é mais difícil de 
ser apreendido pelos profissionais de saúde, pois t rês áreas interagem nele:  
Biológico, Psicológico e Social, e estas formam um conjunto:  o ser humano.Na 
formação dos profissionais de saúde, existem disciplinas de fundamentação 
biológica, psicológica e social, mas, algumas vezes, não se vê claramente 
interlocução ent re estas disciplinas com as demais dos cursos.Com base na 
Análise do Comportamento e na Medicina Comportamental, podemos perceber 
uma maior integração de conhecimento proveniente de disciplinas muito 
diferentes. Tendo como característ ica fundamental a interdisciplinaridade, a 
Medicina Comportamental nos perm ite um atendimento mais abrangente e 
humano ao paciente. A part ir  destes preceitos, propõe-se a adoção do modelo 
Biopsicossocial para o atendimento na área de saúde, realizado at ravés do 
t rabalho em equipe. O t rabalho em equipe é importante por nos auxiliar a 
conhecer e respeitar as interseções dos demais profissionais, dando espaço para 
os integrantes da equipe atuarem em suas especialidades.Dent ro do Hospital 
Paulo de Tarso, um hospital geriát r ico e de reabilitação de longa permanência, em 
Belo Horizonte, temos um bom exemplo do funcionamento de equipe 
interdisciplinar, onde médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, 
terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, fonoaudiólogos e diretoria técnica e 
clínica conseguem se reunir para estabelecer o melhor plano de t ratamento para 
o paciente internado.Mas o que percebemos na área de saúde é uma falta de 
incent ivo e iniciat iva dos profissionais para que equipes assim  sejam reunidas, em 
um momento comum para que os integrantes da equipe se encont rem e discutam 
os aspectos do t ratamento dos pacientes.Assim , este t rabalho apresenta uma 
proposta para que esta questão seja repensada, para que tenhamos um 
atendimento melhor e integral do ser humano. 
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Cassia Thom az (Cent ro Universitário Nove de Julho) , Dácio Soares (Cent ro Universitário Nove 
de Julho-UNINOVE) , Luciana Cavalcante (Cent ro Universitário Nove de Julho-UNINOVE) , Sheila 
Cruz (Cent ro Universitário Nove de Julho-UNINOVE)  
 5 h�i w g�f ����

A Análise do Comportamento baseia-se nos pressupostos filosóficos do 
Behaviorismo Radical. Este tem recebido, ao longo dos anos, inúmeras crít icas, 
principalmente em relação à concepção de homem e à forma de analisar o 
comportamento humano. Supõe-se que estas crít icas, por vezes, seriam produto 
de uma falta de conhecimento a respeito dos pressupostos do Behaviorismo 
Radical. De modo a invest igar a relação ent re o conhecimento acerca dessa 
proposta filosófica e tal avaliação negat iva, um conjunto de estudos foi realizado 
por analistas do comportamento. Esta pesquisa pretende realizar uma replicação 
dos estudos de Miguel e Nakamura (1996) , que invest igaram a concepção dos 
alunos de Psicologia da PUC-SP sobre o Behaviorismo Radical;  e Nakamura 
(1997) , que invest igou a concepção dos alunos de Psicologia da USP sobre o 
Behaviorismo Radical. Tem-se, portanto, como objet ivo, invest igar estas 
concepções com alunos de 3º semest re do Cent ro Universitár io Nove de Julho, 
que já concluíram as disciplinas de Análise do Comportamento I , I I  e I I I . O 
inst rumento para coleta de dados a ser ut ilizado é um quest ionário, com questões 
abertas e fechadas sobre a Psicologia e o Behaviorismo Radical, baseado no 
modelo elaborado por Nakamura (1997) . Pretende-se avaliar, a part ir  dos dados 
obt idos, se os alunos de 3º semest re do Cent ro Universitár io Nove de Julho têm 
conhecimento a respeito dos pressupostos do Behaviorismo Radical e como o 
avaliam. Ainda, objet iva-se comparar os resultados obt idos com os observados 
por Miguel e Nakamura (1996)  e Nakamura (1997) . 
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Ronaldo Rodrigues Teixeira Júnior (Universidade Federal do Pará (UFPA) ) , Sérgio Cir ino 
(Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)) , André Dias (Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG)) , Maria Aparecida Oliveira De Souza (Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG)) , Marcela França Dias (Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG))  
 5 h�i w g�f ����

Diversas áreas do conhecimento dispõem de avançados recursos didát icos 
para o ensino de seu corpo teórico e prát ico. A elaboração de vocabulários 
contendo os principais termos ut ilizados em cada área é uma prát ica 
comummente observada, e visa auxiliar nesse processo de aprendizagem. A 
Análise do Comportamento dispõe de vários recursos desse t ipo, porém os 
vocabulários desenvolvidos até o momento parecem ainda não terem sido muito 
bem explorados. Os mais conhecidos da área como o de Catania, o de Fester e o 
do site do Jeab, apresentam uma série de lim itações. Nota-se, por exemplo, a 
ausência de vários termos, a inclusão de out ros de pouca relevância para a área e 
a falta de uma atualização mais freqüente do material, o que torna o t rabalho de 
busca por termos e definições muitas vezes t rabalhosa e exaust iva. Além disso, 
muitas definições são demasiadamente extensas e complexas, fato que acaba por 
tornar o material ainda menos prát ico para alunos e professores que muitas vezes 
necessitam de rapidez e dinam ismo ao ut ilizá- lo. O presente t rabalho teve como 
objet ivo elaborar uma lista mais completa e dinâm ica de termos e definições 
usadas pela Análise do Comportamento. Visou-se abranger o maior número de 
verbetes conhecidos, fornecendo para cada um uma proposta de definição de 
acordo com os princípios teóricos e empíricos da abordagem. Não se pretendeu 
nesse estudo t raçar várias possibilidades de definição, nem comparar diferentes 
visões ent re autores, tão pouco apresentar resgates históricos para o uso do 
termo. Ao cont rário, o objet ivo deste material é fornecer um material de consulta 
rápida para alunos e professores da Análise do Comportamento, que facilite a 
discrim inação ent re os termos usados e que sirva como base para pesquisas que 
visem um maior aprofundamento em conceitos nele abordados. Justamente por 
se t ratar de um material mais dinâm ico, onde apenas uma descrição breve para 
cada verbete encont ra-se presente, sua ut ilização deve ser cuidadosa, de 
preferência usando como referência out ros materiais, contato com disciplinas 
e\ \ ou professores. Como forma aperfeiçoar cada vez mais seu conteúdo, o 
material também ficará disponível na internet  para fornecer um canal interat ivo 
de comunicação ent re professores, pesquisadores, profissionais e alunos. 
Correções, inclusão de novos termos, alterações de definições, sugestões de 
novos exemplos ou referências, serão possíveis at ravés de links com os autores, 
que analisarão as propostas e atualizarão constantemente a lista. Pretende-se 
com isso ampliar a repercussão e o acesso a novas pesquisas e mudanças em 
geral na área. 
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Ana Carla Rotella (NAPSI ) , Sofia Helena Porto Di Nucci (PUC-CAMPIAS /  NAPSI )  
 5 h�i w g�f ����

Um aspecto relevante nas desordens de ansiedade é o conceito de 
vulnerabilidade que pode ser definido como a percepção que uma pessoa tem de 
si mesmo quando submet ida a perigos internos ou externos sobre os quais seus 
recursos para cont rolá- los estão faltando ou são insuficientes para poder lhe 
fornecer um senso de segurança. Nos t ranstornos de ansiedade o senso de 
vulnerabilidade está fortemente aumentado pela operação de certos processos 
cognit ivos disfuncionais. No t ratamento cognit ivo-comportamental dos 
t ranstornos de ansiedade o processo terapêut ico envolve uma forte aliança 
terapêut ica que favorece as mudanças cognit ivas relevantes at ravés de 
informações sobre o modelo cognit ivo-comportamental de modo a desm ist ificar 
suas interpretações e obter uma sensação de maior domínio e cont role sobre o 
problema;  também inclui a ident ificação de pensamentos automát icos 
catast róficos e seu quest ionamento buscando evidências que o sustentem ou não, 
a busca de out ras alternat ivas e descatast rofizar projeções futuras;  t reino de 
relaxamento muscular progressivo e técnicas de respiração diafragmát ica como 
procedimentos inibidores da ansiedade e exposição voluntária e gradual a 
situações ansiógenas. O presente t rabalho descreve o caso de uma mulher de 47 
anos com diagnóst ico de t ranstorno m isto de ansiedade e depressão, com 
tentat ivas de suicídio e respostas fóbicas. A análise funcional indicou que as 
respostas de ansiedade ocorr iam em situações específicas tais como andar de 
ônibus e ir  ao supermercado, sempre em situações de est ímulos semelhantes, 
isto é, envolvendo mult idão e descritas como fobias específicas. Seus 
comportamentos depressivos estavam est reitamente ligados a seus 
relacionamentos fam iliares, marcados por sua impulsividade e agressividade. A 
intervenção terapêut ica foi realizada em 22 sessões e teve como objet ivo reduzir 
a ansiedade fóbica, aumentar seu auto-cont role e assert ividade e dim inuir as 
respostas depressivas. Foram ut ilizadas est ratégias cognit ivo-comportamentais de 
relaxamento e dessensibilização, manejo de ansiedade, t reino assert ivo, cont role 
da impulsividade e técnicas operantes no desenvolvimento da auto-est ima. Os 
resultados relatados pela paciente indicaram melhora no quadro depressivo, 
aumento de respostas assert ivas, cont role da ansiedade e ,em especial, das 
respostas fóbicas e desenvolvimento da habilidade de ident ificar as consequências 
de seus comportamentos e a relação cont ingencial ent re eles. 
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Felipe Ganzert  Oliveira (Pont ifícia Universidade Católica do Paraná) , Marcos Vinícius Kam inski 
(Pont ifícia Universidade Católica do Paraná) , Priscila Nappa Padilha Siqueira (Pont ifícia 
Universidade Católica do Paraná) , Cloves Am orim  (Pont ifícia Universidade Católica do Paraná)  
 5 h�i w g�f ����

É indiscut ível o elevado grau de exigência do mercado em relação aos 
neófitos em qualquer profissão, especialmente quando se considera o grande 
número de profissionais que anualmente são formados. No caso da Psicologia, há 
que se acrescentar as representações sociais e a t radição deste campo de 
conhecimento. Por que algumas pessoas conseguem destaque, relevo e 
reconhecimento profissional neste exigente mercado profissional? O objet ivo 
deste estudo de caso foi avaliar/ analisar as variáveis que cont r ibuíram para o 
êxito profissional de um Psicólogo Organizacional que é reconhecido pelos pares e 
pelos cont ratantes de sua consultoria como "Excelente Profissional" . Realizou-se 
uma ent revista aberta, enfat izando as mot ivações da escolha profissional, o por 
quê da área Organizacional e ainda os fatores aos quais at r ibui o seu sucesso 
profissional. Também foi solicitado que ident ificasse aspectos relat ivos aos 
principais desafios e dificuldades vividas até o momento. Ut ilizou-se o I HS -  
I nventário de Habilidade Sociais de Del Pret te e Del Pret te. Os resultados 
apontaram para elevado repertório em competência social e mais 
especificamente, em Habilidades Sociais como variáveis cont r ibut ivas para o 
rápido êxito obt ido por um jovem de 26 anos de idade, profissional autônomo. 
Além do conhecimento técnico cient ífico, sólida formação acadêmica, sua 
t rajetória foi facilitada pelas Habilidades Sociais. Portanto, este estudo de caso 
sugere que o desenvolvimento de Habilidades Sociais poderia ser um importante 
apoio para os profissionais iniciantes, podendo ser obt ido por programas 
específicos ou mesmo at ravés de vivências e workshop. 
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Ana Carla Rotella (NAPSI ) , Sofia Helena Porto Di Nucci (PUC-CAMPIAS /  NAPSI )  
 5 h�i w g�f ����

O TDAH caracteriza-se por padrões persistentes de desatenção, agitação e 
impulsividade. Este t ranstorno tem grande impacto na vida da criança e das 
pessoas com as quais convive, podendo determ inar dificuldades emocionais, no 
relacinamento fam iliar e social bem como baixo desempenho escolar. As 
dificuldades sociais const ituem-se o ponto cent ral para o status negat ivo 
manifestado pela criança observando-se comportamentos agressivos, 
dom inadores, impulsivos, imaturos , de violação de regras e fala excessiva. Na 
idade escolar observa-se uma combinação bastante variável de sintomas na área 
da desatençaõ, hiperat ividade e impulsividade. O presente relato descreve o 
atendimento de um menino de 7 anos, 1ªsérie/ ensino fundamental, com queixa 
de desinteresse e desatenção em sala de aula. Segundo a mãe, depois da 
separação dos pais tornou-se uma criança agressiva, agitada, desatenta e 
desinteressada. A análise funcional indicou que agitação, desatenção, 
desobediência e dificuldades de relacionamento estavam est reitamente ligadas ao 
comportamento da mãe/ babá que não conseguiam consequenciar 
adequadamente seus comportamentos. O atendimento psicoterápico foi realizado 
em 10 sessões com o menino e 3 com a mãe/ babá. Nas sessões com o menino 
objet ivou-se desenvolver atenção, autocont role, discrim inação e seguimento de 
regras, tolerância a frust ração, discrim inação de sent imentos e desenvolvimento 
de habilidades sociais, at ravés de jogos, pintura, dramat ização, estórias, 
cruzadinhas e caça-palavras e tarefas de casa. As sessões conjuntas com a mãe e 
a babá t iveram por objet ivo orientá- las quanto às cont ingências 
comportamentais, ensinando-as como desenvolver comportamentos desejados e 
elim inar ou dim inuir os inadequados, estabelecendo regras e horários para fazer 
tarefas e para brincar. At ravés da observação do comportamento do menino e do 
feedback da mãe, da babá e da escola concluiu-se que ele aprendeu a cont rolar 
seus impulsos e concent rar-se no que estava fazendo;  não apresentou nenhuma 
dificuldade em relação a aprendizagem, demonst rando ser uma criança 
inteligente, com habilidades de leitura e escrita adequadas para sua idade. Os 
comportamentos agressivos e de desobediência foram t rabalhados juntamente 
com a mãe e a babá. A orientação sobre o TDAH dada a elas foi muito importante 
pois ajudou-as a compreender melhor os sintomas e prejuízos do mesmo como 
decorrentes de cont ingências inadequadas, desfazendo rótulos prévios. Também 
teve relevante papel na melhora da auto-est ima do menino bem como ajudou 
ambas no desenvolvimento de est ratégias para lidar com as dificuldades com 
lim ites, regras e organização. 
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Marta Pontes (Universidade Federal do Ceará) , Cat t leya Guedes (Universidade Federal do 
Ceará) , Eugênia Melo (Universidade Federal do Ceará) , Antonio Maia Do Vale (Universidade de 
Fortaleza)  
 5 h�i w g�f ����

A noção de mente se torna problemát ica para uma ciência do 
comportamento na medida em que não possui característ icas de um objeto 
natural. Para a análise do comportamento, eventos públicos e privados são 
eventos naturais, uma vez que possuem as mesmas propriedades;  tornando-se, 
portanto, desnecessário recorrer à idéia de mente para explicar os 
comportamentos. Porém, tanto o senso comum quanto a maioria das teorias 
psicológicas ut ilizam o conceito de mente para explicar os fenômenos 
comportamentais. Esse t rabalho tem como objet ivo promover um melhor 
conhecimento sobre a concepção de mente ent re estudantes de Psicologia de 
Fortaleza, analisando se há variação desse conceito ao longo da graduação. Para 
tanto, part iciparam dessa etapa 34 alunos do primeiro, sét imo e oitavo semest res 
da UFC. Levantou-se categorias sobre conceitos de mente e a possível relação 
ent re esta e o comportamento humano. O conceito de mente mais apontado foi o 
de mente como sendo a "reunião de eventos de natureza psíquica" (32% ) , mente 
como sendo um " lugar"  obteve 24%  de indicações e a posição monista teve 21% . 
A relação ent re mente e comportamento mais citada foi a mecânica, onde a 
mente é a causa do comportamento (41%  não existe relação obteve 18% . Os 
resultados indicam que não há uma unidade conceitual acerca dessa temát ica 
ent re os alunos do curso de Psicologia analisado, havendo, inclusive, variações 
dent ro de uma mesma abordagem. A posição dualista e mecanicista é a mais 
comum ent re estes estudantes. 
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Arianne Barbosa (Universidade Federal do Ceará) , Antonio Maia Do Vale (Universidade de 
Fortaleza)  
 5 h�i w g�f ����

O Transtorno de Personalidade Lim ít rofe ou Boderline é uma classificassão 
psiquiát r ica dada à pessoas com padrões de comportamento instáveis, 
impulsivos, intensos e, às vezes, incont roláveis. Este t ipo de tanstorno é 
frequentemente encont rado na clínica, porém é o mais difícil de ser t ratado. I sto, 
usualmente, desperta comportamentos de fuga e esquiva nos terapeutas, que 
não são reforçados posit ivamente pela sua dedicação na terapia. A carência de 
est ratégias funcionais para o t rabalho clínico é out ra dificuldade em decorrência 
das constantes sabotagens do processo pelos clientes. Este estudo de caso se 
propõe a ilust rar como a ut ilização da " intenção paradoxal"  j unto a uma paciente 
boderline conseguiu resultar em mudanças comportamentais rápidas, tais como:  
um melhor estabelecimento de vínculo terapêut ico e maior compromet imento 
com o t ratamento. A paciente é do sexo fem inino, tem 19 anos e faz cursinho 
pré-vest ibular. Não t rabalha, mora com a família (mãe, avó e t ias) , é filha de mãe 
solteira e chegou à clínica com uma falsa demanda de ter câncer malígno de 
estômago, um comportamento que nela faz parte da classe de respostas 
"agressividade". Além disso, t rouxe à clínica uma série de informações inverídicas 
a respeito de sua família e de sua vida. Nos primeiros dias de atendimento, 
parecia seriamente abat ida, falava em sucídio e dizia não querer aderir ao 
t ratamento de câncer, pois não via sent ido na vida. Ao mesmo tempo, recusava 
que a terapeuta ent rasse em contato com a sua família, pois isto seria "mais uma 
fonte de preocupações para ela". At ravés do uso da intenção paradoxal, a 
paciente ent rou no processo terapêut ico, chegando a fazer a análise funcional do 
seu comportamento de ment ir  (hoje em processo de ext inção)  juntamente com a 
terapeuta. Este processo se caracteriza atualmente por uma menor instabilidade 
da relação terapeuta-cliente, número de faltas, at rasos e comportamentos de 
sabotagem da terapia drast icamente menor do que o inicial, assim  como ext inção 
de vários comportamentos inábeis socialmente e o surgimento de 
comportamentos socialmente habilidosos. Este t rabalho está sendo realizado 
at ravés do t reino de habilidades sociais, com o apoio da fam ilia, que foi 
devidamente orientada pela terapeuta. 
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Paula Gioia (Pont ifícia Universidade Católica de São Paulo) , Ana Carolina Fonai (Pont ifícia 
Universidade Católica de São Paulo) , Cássia Da Hora (Pont ifícia Universidade Católica de São 
Paulo)  
 5 h�i w g�f ����

A análise do comportamento há muito tempo invest iga, dent ro da escola, 
técnicas e procedimentos de intervenção com alunos que apresentam déficits 
acadêmicos ou problemas de interação social, ent re out ros problemas. Há uma 
preocupação não apenas no ensino dos alunos, mas também no t reinamento dos 
professores. O presente t rabalho tem como objet ivo avaliar um procedimento de 
ensino (baseado em I wat ta e cols., 2000)  a uma professora que t rabalha com 
crianças part icipantes do programa de inclusão da escola e com crianças com 
história de fracasso escolar. O procedimento pretende ensinar as habilidades de:  
(a)  realizar um Teste de Preferências;  (b)  diferenciar comportamentos adequados 
e inadequados e as conseqüências apropriadas em cada caso;  (c)  instalar 
comportamentos de sessão;  (d)  conduzir avaliações de repertório inicial (ABLA e 
NECC)  em crianças não alfabet izadas;  (e)  atender cr ianças em sala de aula, como 
auxiliar do professor. O procedimento de ensino inclui:  (1)  leitura de materiais 
teóricos impressos, discussões acerca dos mesmos, observação de role-playing 
realizado pelos experimentadores, aplicação dos procedimentos em role-playing 
com feedback imediato dos experimentadores, aplicação dos procedimentos nas 
crianças com feedback at rasado por parte dos experimentadores. A obtenção de 
dados de linha de base foi conduzida em duas situações:  dent ro de sala de aula e 
na sala especial de atendimento individual (SAAI ) . Foram avaliadas as mesmas 
habilidades que fazem parte do t reinamento. Os resultados de linha de base 
most ram que a part icipante não era capaz de ident ificar sistemat icamente os 
itens de preferência das crianças. Até o momento alguns princípios básicos da 
análise do Comportamento foram discut idos com a professora e foi conduzido o 
t reinamento do Teste de Preferências. Após leitura e observação de role-playing 
ent re os pesquisadores, a part icipante conduziu o teste de preferências 
prat icamente livre de erros. As out ras habilidades serão ensinadas gradualmente, 
por meio do mesmo procedimento de ensino. Pretende-se também avaliar se as 
novas habilidades ocorrem nos atendimentos em sala de aula e se for o caso, 
t reiná- las nessa situação. O desempenho da professora será cont inuamente 
avaliado e replanejado, se necessário. Em momentos determ inados serão 
realizados testes de fidedignidade ent re os pesquisadores.Palavras-chave:  
formação de professores, desenvolvimento at ípico, inclusão. 
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Fernanda Libardi Galesi (UFSCar) , Pat rícia Piazzon Queiroz ( IAAC -  Cam pinas) , Maria Carolina 
L. Bento De Rezende ( IAAC -  Cam pinas)  
 5 h�i w g�f ����

A análise e intervenção deste caso foram conduzidas segundo o modelo de 
Terapia por Cont ingências de Reforçamento (Guilhardi, 2004) . Tal modelo procura 
alterar os comportamentos-problema e sent imentos aversivos at ravés da 
ident ificação e alteração das variáveis que os cont rolam e os mantém. A cliente 
t inha 37 anos e 4 filhos de relacionamentos dist intos. A queixa inicial da cliente 
era a "doação" do seu últ imo filho recém-nascido para uma colega de t rabalho "E 
eu na condição de ter aí com o bebê 4 filhos e sem a menor est rutura para poder 
cuidar dos 4. E, financeiramente também, mas assim ... Sabe, eu dei meu filho 
por amor. Por não ter tempo, não ter quem olhe". A cliente chorava muito e 
também relatou sent ir-se "culpada" e "sem vontade de fazer nada". Os 
comportamentos (chorar, não querer fazer nada etc.)  e sent imentos da cliente 
(culpa, t r isteza etc.)  eram produtos de cont ingências aversivas. A terapeuta 
ident ificou as cont ingências que levaram a cliente a dar o bebê:  ela esperava, que 
a gravidez cont rolasse o comportamento do namorado de manter o 
relacionamento com ela e, inclusive, assumisse um compromisso mais sério 
(casar-se, morar com ela etc.)  nada disso ocorreu. Assim , o bebê passou a 
sinalizar eventos aversivos:  perda do namorado e falta de condição financeira 
para criá- lo. A mãe da cliente, que cuidava dos out ros filhos, j á estava com 82 
anos, não queria cr iar mais um e a crit icava pela gravidez. A cliente em it iu um 
comportamento de fuga-esquiva dessa situação dando a criança à colega. A 
terapeuta discrim inou que tal comportamento t inha também função de punir o 
ex-namorado:  ele não aceitava a situação de doação e pediu para que ela não o 
fizesse, porém não se dispôs a assumir os papéis de pai da criança e nem de 
manter o relacionamento com a cliente. O procedimento inicial foi descrever à 
cliente algumas das cont ingências aversivas ( falta de dinheiro, tempo e apoio)  
que cont rolavam o comportamento de doação. O objet ivo de circunscrever a 
descrição a algumas cont ingências foi evitar uma situação mais aversiva para a 
cliente (por exemplo, dizer a ela que tentava cont rolar comportamentos do 
companheiro) , o que poderia gerar comportamentos de fuga-esquiva, deixando a 
terapia, por exemplo, e sent imentos ainda mais aversivos (culpa, raiva etc.) . Era 
necessário que a cliente se expusesse a novas cont ingências para alterar 
comportamentos (não querer fazer nada e chorar)  e sent imentos ( t r isteza, 
arrependimento etc.) . A terapeuta propôs que a cliente em it isse comportamentos 
com possível função reforçadora:  procurar am igas, ficar com os out ros filhos etc. 
A cliente se expôs gradualmente a tais situações e apresentou melhoras nos seus 
comportamentos e sent imentos:  declarava-se menos t r iste, passou a chorar 
menos e a em it ir  mais comportamentos de interação com os filhos. A terapia 
passou, então, para out ra etapa:  ident ificar a matr iz de cont ingências que 
cont rolavam o comportamento da cliente de engravidar com os sucessivos 
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parceiros. A história comportamental da cliente envolveu cont ingências de 
privação de reforçadores posit ivos sociais (afeto) :  ela t inha sido adotada recém-
nascida pelo pai, sendo que a mãe e a avó materna não queriam a adoção. Aos 4 
anos de idade os pais se separaram e a mãe ficou com a guarda da filha como 
forma de punir o ex-marido (punição negat ivo, pois ele queria ficar e cuidar da 
criança) . A cliente passou a ser cuidada pela avó materna que era alcoolista e a 
agredia. A mãe t rabalhava o dia todo. Tal matr iz de cont ingências levaram-na a 
desenvolver um padrão comportamental de alta freqüência e variabilidade com 
função de obter reforçadores posit ivos sociais de seus parceiros:  a. comprar 
presentes caros -  fora de seu padrão financeiro;  b. em it ir  comportamentos 
reforçadores posit ivos para eles mesmo que fossem aversivos para ela (estar 
sempre disponível, agradar etc. c. não em it ir  comportamentos com possíveis 
funções aversivas para o parceiro (negar algo, falar o que pensava deles e da 
maneira como a t ratavam, discordar deles etc d. não se esquivar dos 
comportamentos de seus parceiros com função aversiva para ela (xingá- la, 
malt ratá- la etc. e. ao discrim inar que seus comportamentos não t inham mais 
função reforçadora para o parceiro, a cliente aumentava a variabilidade chegando 
até a engravidar ( tentando manter a relação) . Sob cont role de tal conjunto de 
cont ingências a terapeuta int roduziu os seguintes procedimentos:  a. descrever 
para a cliente a matr iz de cont ingências aversivas e de privação de reforçadores 
posit ivos sociais (afeto)  que ela vivera;  b. torná- la consciente da função dos seus 
comportamentos atuais. As descrições das cont ingências que vinham operando na 
vida da cliente foram confirmadas quando a cliente arrumou um novo namorado:  
fazia tudo para agradá- lo, não se opunha a nada, não falava mais do filho 
"doado", não se sent ia t r iste etc. Assim , a terapeuta cont inuou aplicando os 
procedimentos de descrever as cont ingências as quais ela respondia. E, passou a 
descrever também como o repertório de:  produzir reforçadores posit ivos 
incondicionais ao out ro e não se esquivar dos comportamentos dele com função 
aversiva para ela eram comportamentos de fuga-esquiva de estar só. Porém, tais 
comportamentos dela não garant ir iam uma relação duradoura e nem mesmo que 
vir iam a produzir conseqüências reforçadoras para ela. O novo namorado foi 
em it indo cada vez mais comportamentos com função aversiva para a cliente. Ela 
modelava comportamentos agressivos e de afastamento dela por parte do 
namorado. A terapeuta manteve-se em it indo comportamentos com possível 
função reforçadora para cliente (ouví- la, olhá- la, dizer que a compreendia)  e 
fazendo algumas descrições das cont ingências, evitando dar- lhe mandos ou 
inst ruções para ações específicas. As matr izes de cont ingências da vida da cliente 
dificultavam as mudanças dos comportamentos atuais. A cliente passou a se 
esquivar das sessões e acabou deixando a terapia. 
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Ana Carolina Guerios Felício (UFSCar) , Pat rícia Piazzon Queiroz ( IAAC -  Cam pinas)  
 5 h�i w g�f ����

Este estudo de caso clínico foi desenvolvido com base na Terapia por 
Cont ingências de Reforçamento (Guilhardi, 2004) . De acordo com esta 
abordagem, o terapeuta deve ficar sob cont role da função do comportamento no 
contexto em que ele ocorre, e não sob cont role da sua topografia, uma vez que 
uma mesma resposta pode ter diversas funções, dependendo dos antecedentes e 
dos subseqüentes a ela. O presente estudo de caso descreve o atendimento 
realizado com Ana, 54 anos. Era casada, t inha t rês filhas, terceiro grau completo 
e estava aposentada. Apesar de não ter uma queixa específica, relatou as 
constantes brigas com o marido e com a filha caçula. A part ir  de descrições do 
cot idiano da cliente, a terapeuta sistemat izou as cont ingências em operação:  a. 
nenhum comportamento do marido, mesmo os de colaboração, t inham função 
reforçadora posit iva para a cliente;  b. o mesmo ocorr ia com os comportamentos 
da filha caçula;  c. a cliente em it ia comportamentos de cooperação e cuidado com 
os irmãos, igreja, os quais eram mant idos por:  c1. reforçadores posit ivos sociais 
(elogios;  atenção)  e c2. reforçadores negat ivos (evitar o contato com o marido e 
filha d. a cliente just ificava seus comportamentos de evitar seu marido e filha 
como fuga dos comportamentos aversivos deles;  e. a cliente não em it ia tactos 
dos sent imentos que t inha em relação ao marido e à filha (será que não 
desenvolveu amor por eles?)  e nem das variáveis que cont rolavam os 
comportamentos de esquivar-se deles (será que os comportamentos deles, não 
eram reforçadores posit ivos para ela -  independente do que fizessem -  e não lhe 
forneciam reforços materiais suficientes?) . Diante de tal repertório da cliente de 
não em it ir  tactos de seus sent imentos e comportamentos, esquivando-se de 
possíveis conseqüências sociais com função aversiva, a terapeuta adotou os 
procedimento de:  a. relatar para cliente que os sent imentos e comportamentos 
presentes eram produto da história de vida;  b. apresentar SDs para aumentar a 
probabilidade da cliente descrever o que cont rolava os comportamentos de fuga 
em relação ao marido e à filha, j amais punindo qualquer verbalização que 
ocorresse na direção das hipóteses da terapeuta. O processo terapêut ico cont inua 
em andamento, pois os procedimentos da terapeuta vêm sendo aplicados 
gradualmente tentando m inim izar os comportamentos de fuga-esquiva da cliente. 
Ela já apresentou algumas alterações nas suas verbalizações, em it indo melhores 
tactos sobre sent imentos genuínos e determ inantes atuais dos comportamentos. 
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Carina Luiza Manolio (PUC-Cam pinas (Bolsista Fapic) ) , Carolina Porto De Alm eida (PUC-
Cam pinas (Bolsista PIBIC) ) , Josiane Tonelot to (PUC-Cam pinas) , Ana Lucia I vat iuk 
(SOBRAPAR) , Vera Lúcia Raposo Do Am aral (PUC-Cam pinas/  SOBRAPAR)  
 5 h�i w g�f ����

Crianças portadoras de fissuras lábio palat inas estão constantemente 
expostas a fatores de r isco que ameaçam o desenvolvimento, como 
discrim inação, preconceito, dificuldade de aceitação da família e am igos, o que 
pode gerar problemas como isolamento social ou dificuldades escolares. As 
dificuldades escolares surgem devido a diversos fatores e no caso de crianças 
provenientes de uma classe social mais baixa os r iscos tendem a aumentar. 
Dessa forma, torna-se necessário o acompanhamento do desempenho na escola 
principalmente por meio da ut ilização de inst rumentos formais (parâmetros) . O 
objet ivo deste estudo foi classificar o desempenho escolar em escrita, aritmét ica e 
leitura de crianças atendidas pela Sociedade Brasileira de Pesquisa e Assistência 
para Reabilitação Craniofacial (SOBRAPAR) , a part ir  do Teste de Desempenho 
Escolar -  TDE (Stein, 1994) . Part iciparam 25 crianças portadoras de fissuras de 
palato e lábio palat inas, de ambos os sexos, com idades variando ent re sete e 
quatorze anos e estudantes do Ensino Fundamental dos ciclos I  e I I . Os 
part icipantes foram divididos em G1, com dezoito cr ianças com queixas escolares 
em atendimento psicopedagógico;  e G2, com sete crianças sem queixas 
escolares. O TDE é composto por substestes de escrita, aritmét ica e leitura e foi 
aplicado individualmente. Depois de corr igidos, os resultados de cada subteste 
foram classificados em superior, médio superior, médio inferior e inferior, 
conforme critér ios do manual. De acordo com os resultados, verificou-se que no 
subteste de escrita t rês crianças apresentaram desempenho superior, quat ro 
médio inferior e dezoito inferior. No subteste de aritmét ica, t rês apresentaram 
desempenho superior, t rês médio superior, duas médio inferior e dezessete 
inferior. No subteste de leitura t rês crianças apresentaram desempenho superior, 
duas médio superior, duas médio inferior e dezessete inferior. Constatou-se 
também que o grupo sem queixas escolares, apresentou melhor desempenho 
somente em escrita, sendo que nos demais subtestes teve desempenho pior em 
comparação ao grupo com queixas. Destaca-se que em aritmét ica houve 
diferença significat iva ent re as médias das pontuações do G1 (14,33)  e G2 (9,00) , 
com p=  0,049. Diante desta caracterização, percebeu-se a predominância da 
classificação inferior nos t rês subtestes, de forma que o grupo que não 
manifestou queixas escolares também apresentou desempenho insat isfatório. 
Cabe ressaltar que o inst rumento de medida ut ilizado serve como parâmetro para 
a avaliação de crianças em idade escolar, mas não pode ser tomado como medida 
única de avaliação. Nesse sent ido, é fundamental ut ilizar out ras formas de 
avaliação para que seja possível planejar intervenções capazes de m inim izar as 
dificuldades ident ificadas. 

 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' a�b ������������� , c�d�e�a�f :  18: 00: 00   ) a�g :  19: 30: 00 
�� 6 h�i
i
j�h�i �  CBM Clínica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 ( c�k,h�p+g=b�p7a�b�m9h & td�c�a�e�b 0 ��m�a�e�b �� w g=b�q�p�f�q�f�i�oMb�m9h�a�c.o7h�p�s9h�c�x�v�f0q�i�a�e
f�t3��r�a�e�b ��
 
Bruna Cam argo Mazzoni (Puc-Cam pinas) , Daniela Malagodi Jorge (Puc-Cam pinas) , Diana 
Tosello Laloni (Puc-Cam pinas)  
 5 h�i w g�f ����

A Enfermaria de Clínica Médica de um Hospital Universitár io do interior do 
estado, é o contexto onde este t rabalho foi desenvolvido. A enfermaria é 
composta de nove quartos com banheiros, e em cada quarto há quat ro leitos, a 
única exceção é o quarto 210 em que só há dois leitos e um banheiro, sendo 5 
fem ininos e 4 masculinos.As especialidades médicas presentes são:  Clínica Geral, 
Ortopedia, Cardiologia, Endocrinologia, Pneumologia, Neurologia, Dermatologia, 
Reumatologia, Nefrologia, Oncologia, Angiologia e Urologia.Os pacientes 
atendidos foram aqueles encaminhados para interconsulta ou aqueles t r iados pela 
psicologia segundo os critér ios de maior tempo de internação, pacientes que ir iam 
se submeter a cirurgias e pacientes com dificuldades na adaptação do diagnóst ico 
e t ratamento. No total foram atendidos 120 pessoas das quais grande parte deste 
numero foi com diagnost ico de doença crônica:  diabetes, hipertensão arterial, 
câncer. A atenção psicológica se dava no leito do paciente e em quartos colet ivos 
com até quat ro pacientes.Essas condições de atendimento, número elevado de 
pacientes e quartos colet ivos principalmente geraram procedimentos 
padronizados para a atenção psicológica. Os procedimentos de atenção 
psicológica foram definidos como:  acolher o paciente, esclarecer seu diagnóst ico, 
o melhorar a qualidade de vida durante a internação, favorecer a adaptação ao 
hospital, desenvolver, reforçar e manter a aderência ao t ratamento, intervir j unto 
a família, favorecer a relação da equipe com o paciente e a família.O 
procedimento padrão propiciou uma dist r ibuição mais equilibrada da atenção aos 
pacientes, oportunidade de avaliação da atenção, definição da função do 
psicólogo no contexto, delim itação de tarefas e possibilidade de avaliação do 
t rabalho pela equipe. 
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Cassia Thom az (Cent ro Universitário Nove de Julho) , Kat ia Bueno (Cent ro Universitário Nove 
de Julho-UNINOVE) , Eduardo Alencar (Cent ro Universitário Nove de Julho-UNINOVE) , Sheila 
Azevedo (Cent ro Universitário Nove de Julho-UNINOVE) , Tania Rocha (Cent ro Universitário 
Nove de Julho-UNINOVE) , Maythe Lopes (Cent ro Universitário Nove de Julho-UNINOVE)  
 5 ���%����� ����

O Behaviorismo Radical, representado principalmente por B. F. Skinner, 
costuma receber um conjunto de crít icas relat ivas à sua concepção de homem e à 
metodologia proposta para o estudo do comportamento humano. Esta concepção 
negat iva frente à filosofia da Análise do Comportamento parece ser produto tanto 
de um desconhecimento das propostas básicas desta abordagem da Psicologia 
quanto de uma concepção de Homem alternat iva a uma visão t radicional, cultural 
do que é o Homem. Com o objet ivo de invest igar se realmente há uma at itude 
negat iva frente ao Behaviorismo Radical, um conjunto de t rabalhos foi realizado 
por analistas do comportamento. O estudo aqui proposto baseia-se no estudo de 
Miguel e Nakamura (1996) , que invest igaram a concepção dos alunos de 
Psicologia da PUC-SP sobre o Behaviorismo Radical e Nakamura (1997)  que 
invest igou a concepção dos alunos de Psicologia da USP sobre o Behaviorismo 
Radical. Os resultados destes t rabalhos indicam que os alunos da PUC-SP e da 
USP apresentam concepções negat ivas em relação ao Behaviorismo Radical. O 
presente t rabalho pretende invest igar a concepção sobre a Psicologia e o 
Behaviorismo Radical de alunos do 5º semest re do curso de Psicologia. Tem-se 
por objet ivo dar cont inuidade a essa discussão, invest igando qual a concepção 
dos alunos de Psicologia do Cent ro Universitár io Nove de Julho -  UNI NOVE sobre a 
Psicologia e o Behaviorismo Radical. Part iciparão desta pesquisa alunos do 5º 
semest re da graduação de Psicologia do Cent ro Universitár io Nove de Julho -  
UNI NOVE que já passaram pelas disciplinas de Análise do Comportamento I ,I I , I I I  
e I V, inclusive de modo a comparar os resultados com os obt idos com alunos que 
só passaram por Análise do Comportamento I , I I  e I I I . O inst rumento ut ilizado 
basear-se-á no quest ionário elaborado por Nakamura (1997) , composto por 
questões abertas e fechadas sobre a Psicologia e o Behaviorismo Radical. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' ��� ������������� , ��¦������ :  18: 00: 00   ) ��� :  19: 30: 00 
�� 6 ���
�
§���� �  CBM Clínica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 2� ¢������
¨��3��¥��©�+�ª����«,�� +�=�� 7���¬���� +� �¥������ª�9�����®�.���%¢��J�M����¥��� ���� �� �%�����7 ����������.�¯�°�%���
����¢��� 
�M±�������� ��
 
Daniela Castelet i (Puc-Cam pinas) , Thais Mat tos (Puc-Cam pinas) , Diana Tosello Laloni (Puc-
Cam pinas)  
 5 ���%����� ����

O t rabalho do psicólogo na saúde é lidar com os comportamentos que 
mantém a doença e promovem a saúde. Portanto o analista do comportamento 
no contexto de saúde estará diretamente lidando com as cont ingências em 
operação no ambiente inst itucional e também com as regras que poderão 
governar o comportamento do cliente em seu ambiente natural. E os 
comportamentos que envolverão adesão ao t ratamento, prevenção, cont role de 
recaídas, devem ser objeto de t rabalho desse profissional. Diante disso objet ivou-
se relatar uma experiência de ações do psicólogo na saúde numa enfermaria de 
Clínica Cirúrgica de um Hospital Escola. O paciente cirúrgico freqüentemente 
apresenta sinais de ansiedade, principalmente àqueles relacionados ao medo da 
cirurgia, seja por desinformação ou por medo dos procedimentos e as reações no 
pós-operatório podem ser de agressividade, depressão reat iva, apat ia ou 
letargia(Angeram i-Camon, 1999) . O presente t rabalho foi realizado de março a 
dezembro numa enfermaria de cirúrgica onde ocorrem cirurgias diversas, 
agendadas ou de urgências. A escolha dos pacientes para os atendimentos foi 
feita a part ir  dos seguintes critér ios:  idade do paciente;  tempo de internação;  t ipo 
da doença;  interconsultas;  cirurgia do t rauma (SCUT) . Foram atendidos 87 
pacientes, sendo 42%  do sexo masculino e 58 %  do sexo fem inino. A faixa etária 
predominante ent re os pacientes atendidos era de 21 a 30 anos. Os pacientes 
relataram sent irem-se mais confiantes na equipe e na sua recuperação depois de 
obterem as informações e de poderem falar de seus medos, fantasias e 
ansiedades;  conhecedores da necessidade de cirurgia do seu caso em part icular, 
passaram a apropriar-se de sua doença e da cont inuidade do seu t ratamento após 
alta hospitalar. Houve dim inuição significat iva dos casos de grande ansiedade no 
pré-operatório e dos casos de reações depressivas no pré e pós-operatórios. 
Concordamos com Drubach e Peralta (1996)  e concluímos que o preparo 
psicológico e informat ivo para os pacientes cirúrgicos parece ser efet ivo para 
dim inuir casos de ansiedade e reações depressivas no pré e pós-operatórios. A 
falta de conhecimento do diagnóst ico e a necessidade de ser submet ido a um 
procedimento cirúrgico urgente e sem preparação prévia podem desencadear 
comportamentos desadaptados e distúrbios emocionais no paciente e na família. 
Tais distúrbios podem vir a dificultar a adaptação e enfrentamento da doença e ao 
t ratamento. Mudanças comportamentais foram também observadas na própria 
equipe médica, os psicólogos passaram a ser constantemente solicitados para 
questões relat ivas aos pacientes ou sobre dificuldades, às vezes pessoais, dos 
profissionais. 
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Mariana Brait  (Puc-Cam pinas) , Josiane Tonelot to (Puc-Cam pinas) , Cam ila De Aragão 
Sim ionat to (Puc-Cam pinas) , Renata Maria Cunha Barbosa (Puc-Cam pinas)  
 5 ���%����� ����

Durante o período de escolarização, especialmente nas duas primeiras 
séries, são inúmeros os fatores que costumam interferir  na aprendizagem. 
Pesquisadores têm dado importância para fatores de ordem interna e externa ao 
indivíduo para elucidar questões relacionadas ao processo ensinar/ aprender. 
Nesta pesquisa escolheu-se t raçar o perfil de alunos de 2ª série do Ensino 
Fundamental em relação a dois aspectos internos:  st ress e auto-eficácia, além de 
se verificar a associação destas variáveis e as diferenças ent re sexos. O estudo foi 
realizado com 45 escolares da segunda série do Ensino Fundamental de um 
Núcleo Educacional do interior paulista. Os escolares eram de ambos os sexos, 
com idades ent re oito e onze anos. Para a coleta de dados foram ut ilizados:  
Escala de St ress I nfant il (Lipp e Lucarelli, 1998)  que perm ite a avaliação e das 
reações físicas, psicológicas, psicológicas com componentes depressivos, e 
psicofisiológicas;  e o Roteiro de Avaliação de Auto-Eficácia proposto por Loureiro 
(2000)  que perm ite focalizar a percepção da criança quanto ao seu desempenho 
acadêmico e sua capacidade de realização, além da auto-avaliação em 
comparação a seus pares. Os dados foram coletados em ent revistas individuais 
com os part icipantes. A part ir  da análise estat íst ica, observou-se que não há 
diferença significat iva ent re os sexos para o Senso de Auto-Eficácia. No que se 
refere ao st ress, só houve diferença significat iva ent re os sexos para a reação 
psicofisiológica (p= 0,073) , sendo maior a média de pontuação para o sexo 
fem inino. Com relação aos resultados obt idos nos quat ro t ipos de reações ao 
st ress, foi possível observar a correlação posit iva significat iva ent re todos. Com 
relação a pontuação de cada reação ao st ress e a pontuação total da escala, 
verificou-se que a média para as reações físicas foi de 8,73;  para as reações 
psicológicas 12,02;  para as reações psicológicas com componentes depressivos 
5,84;  para as reações psicofisiológicas 9,5;  e a média da pontuação total 35,9. 
Quanto ao senso de Auto-Eficácia e a pontuação total de st ress, observou-se que 
há uma correlação negat iva significat iva ent re as ambos (p= -0,46) , o que 
significa que quanto maior o st ress, menor o Senso de Auto-Eficácia. Deve-se 
destacar que as crianças atendidas na inst ituição são de nível sócio-econômico 
muito baixo, o que representa um fator de r isco para seu desenvolvimento, 
aumentando o nível de st ress nos part icipantes deste estudo. Portanto, novas 
pesquisas devem ser realizados para esclarecer a influencia do fator sócio-
econômico nas variáveis de ordem interna do indivíduo, e a relação destes fatores 
com a aprendizagem. 
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Eugênia Melo (Universidade Federal do Ceará) , Francisca Talit ta Muniz Saboya (Universidade 
Federal do Ceará) , Renesa Pascoal Rola Cavalcant i (Universidade Federal do Ceará)  
 5 ���%����� ����

A hipertensão arterial sistêm ica é uma síndrome mult icausal e mult ifatorial. 
O est ilo de vida está diretamente relacionado com o seu desenvolvimento e o 
est resse atua como um dos principais fatores de r isco, por isso, ações educat ivas 
e terapêut icas em saúde, são desenvolvidas com pacientes hipertensos. No 
Ambulatório de Cardiologia do Hospital Universitár io Walter Cant ídio (HUWC)  da 
Universidade Federal do Ceará funciona, desde 2004, o Programa de Atenção em 
Psicocardiologia. Dent ro deste espaço, funciona um grupo de pacientes 
hipertensos, com encont ros semanais, que visa uma intervenção educacional e 
orientação sobre autocuidado. Além disso, objet iva-se aumentar a aderência ao 
t ratamento, incent ivar a autopromoção de comportamentos de saúde, discrim inar 
os sintomas da hipertensão e de est ressores individuais, facilitar a expressão de 
sent imentos, t roca de informações e apoio mútuo ent re esses pacientes e 
est imular mudanças de certos padrões comportamentais referentes aos hábitos 
alimentares e est ilo de vida. Como forma de facilitar o processo terapêut ico 
ut iliza-se técnicas de dinâm ica de grupo e t reino de cont role de est resse. Foram 
ident ificados, durante os atendimentos em grupo, a presença de hábitos 
alimentares incorretos, obesidade e sedentarismo. Percebeu-se também uma 
forte influência dos seguintes agentes est ressores:  luto, alcoolismo no núcleo 
fam iliar, doença crônica em algum membro da família, alexit im ia e falta de 
assert ividade. Conclui-se então que os agentes est ressores, j unto a out ros fatores 
de r isco, atuam como est ímulos facilitadores para o desenvolvimento da 
hipertensão. Discrim inar os comportamentos inadequados, elaborando est ratégias 
de intervenção e prevenção, at ravés de mudanças comportamentais são prát icas 
eficazes para o t ratamento da hipertensão. 
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Alessandra Souza (Universidade de Brasília) , Josele Abreu Rodrigues (Universidade de 
Brasília) , Virgínia M. D. Fava (Universidade de Brasília) , Roberta Ladislau Leonardo 
(Universidade de Brasília) , Pablo Cardoso (Universidade de Brasília)  
 5 ���%����� ����

A literatura tem indicado que a relação ent re comportamento e 
conseqüência pode assumir funções discrim inat ivas para um comportamento 
subseqüente. O objet ivo do presente estudo foi invest igar as propriedades 
discrim inat ivas de cont ingências de variação e de repet ição. Para tanto, pombos 
foram expostos a situação de escolha de acordo com o modelo (emparelhamento 
simbólico) . No modelo estava em vigor um esquema m isto variação repet ição. A 
tarefa consist ia em formar seqüências de quat ro respostas dist r ibuídas em dois 
discos. Na cont ingência de variação estava em vigor um esquema percent il, no 
qual seqüências com freqüência igual ou inferior a 10 %  eram candidatas ao 
reforço. Na cont ingência de repet ição, a em issão de apenas duas seqüências 
(dent re as 16 possíveis)  produzia reforços. Após a exposição ao modelo (variação 
ou repet ição)  pelo tempo mínimo de 1 m inuto, a primeira seqüência reforçada era 
seguida pela apresentação de duas alternat ivas de comparação. A alternat iva de 
comparação correta dependia da cont ingência que estava em vigor anteriormente 
no modelo:  variação -  disco ilum inado por uma luz branca;  repet ição -  disco 
ilum inado por uma luz verde. A porcentagem de escolhas corretas manteve-se 
superior a 66,7 %  na maior parte das sessões, com um valor médio de 80 %  para 
ambos os componentes, indicando que o comportamento de escolha de pombos 
estava sob cont role discrim inat ivo das cont ingências de variação e repet ição. A 
relevância desse resultado torna-se evidente quando se considera que variação e 
repet ição são processos comportamentais necessários à adaptação dos 
organismos ao ambiente. Assim  sendo, discrim inar adequadamente os contextos 
nos quais esses repertórios são relevantes cont r ibui cr it icamente para processos 
adaptat ivos. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' ��� ������������� , ��¦������ :  18: 00: 00   ) ��� :  19: 30: 00 
�� 6 ���
�
§���� �  EAB Análise Experim ental de Com portam ento 
 ( «,�,�J�����V�9� 6 ��¶���µ���������� 7  ��������J�
��¡%�B� 1 ¤�� �7  ��������J�
��¡%�B�9� 7  +�,����� 6 ���% +�6� ' ���;�����+��£�¤��H�9�& ����¢��� 
�M�������.��� 3  +���
�� + +���.�7� $ ��´��������  �����& ����¢,�� ���£
§����\���.�7 +� *  +��¢���� �
 
Jorge Oliveira Cast ro (Universidade de Brasília) , Am anda Ladislau (Universidade de Brasília) , 
Thanandra Dias (Universidade de Brasília) , Nathalia Santos (Universidade de Brasília) , Cândida 
Alves (Universidade de Brasília)  
 5 ���%����� ����

O presente experimento testou a possibilidade de produzir comportamento 
simbólico, com propriedades gerat ivas, a part ir  de uma seqüência de 
procedimentos de pares associados, com medida de resposta precorrente auxiliar. 
Resultados de pesquisa anterior, baseados em comparações int ra-sujeitos, 
indicaram desempenho levemente superior com seqüência de t reino t ransit iva do 
que com seqüência não- t ransit iva. No entanto, os mesmos podem ter sido 
mascarados por característ icas do procedimento, sugerindo a adoção de um 
delineamento de grupo, para possibilitar o uso de tarefas com maior 
complexidade e evitar efeitos cumulat ivos de t reino. No presente experimento, 
cada um de dois grupos, com oito part icipantes cada, foi submet ido a uma 
seqüência de sessões t ransit iva ou não- t ransit iva, sendo que em cada uma 
deviam aprender uma lista diferente de pares associados. Na notação aqui 
adotada, cada lista representa um conjunto de caracteres a serem emparelhados 
com caracteres de uma out ra lista (e.g., Lista A =  A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e 
A8;  e Lista B =  B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 e B8) . O Grupo Experimental foi 
submet ido à seguinte seqüência t ransit iva:  Lista A-Lista B;  Lista B-Lista C;  Lista 
C-Lista D;  e Lista D-  Lista A. O Grupo Cont role foi submet ido à seguinte 
seqüência não- t ransit iva:  Lista C-Lista D;  Lista A-Lista B;  Lista B-Lista C;  e Lista 
D-Lista A. Os dados foram analisados com base em uma regressão múlt ipla, 
obt ida com todos os dados dos Grupos Experimental e Cont role, calculando a 
duração de precorrente por corretas em função do logaritmo das tentat ivas 
(blocos int ra-sessão) , número de repet ições da sessão (0, 1 ou 2) , dia da sessão 
(1, 2 ou 3) , e grupo (1 para Experimental e 2 para Cont role) . Os resultados 
indicaram efeitos significat ivos das quat ro variáveis independentes, sugerindo 
desempenho levemente superior para o Grupo Experimental do que para o 
Cont role, isto é, melhor desempenho para o grupo submet ido à seqüência 
t ransit iva. A pequena magnitude dos efeitos sugere que mesmo as seqüências 
aqui denominadas de "não- t ransit ivas" podem ser interpretadas como contendo 
diferentes t ipos de nódulos que possibilitam t ransit ividade. Pesquisas futuras 
deveriam invest igar os possíveis efeitos de diferentes t ipos de nódulos, tais como 
nódulos baseados em est ímulos modelos, nódulos baseados em est ímulos de 
comparação e nódulos m istos. 
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Liane Dahás (Universidade Federal do Pará) , Abraão Fonseca (Universidade Federal do Pará) , 
Maria Elaine Celeira (Universidade Federal do Pará) , Rom ariz Da Silva Barros (Universidade 
Federal do Pará) , Olavo De Faria Galvão (Universidade Federal do Pará) , Carlos Barbosa 
(Universidade Federal do Pará)  
 5 ���%����� ����

Repertórios comportamentais como emparelhamento ao modelo por 
ident idade ( I DMTS)  e discrim inação simples com reversões sucessivas (RSDS)  da 
função de est ímulos bi e t r idimensionais, têm sido adquir idos por Cebus apella 
adultos. Estes comportamentos têm sido apontados como importantes na 
aprendizagem de relações arbit rárias ent re est ímulos (comportamento simbólico) . 
Objet ivando estudar a aquisição de comportamentos simbólicos em Cebus apella 
infantes, baseados em uma metodologia ut ilizada com bonobos e chimpanzés, 
realizou-se um procedimento que visa fornecer aqueles pré- requisitos (RSDS e 
I DMTS)  da aprendizagem de relações arbit rárias ent re est ímulos. Dois Cebus 
infantes (M24 e M 25) , machos, ingênuos experimentalmente foram t reinados 
inicialmente em discrim inações simples com reversão sucessivas (RSDS)  com 
quat ro est ímulos bidimensionais, com tentat ivas com est ímulo isolado e com 
duas, t rês e quat ro comparações simultâneas (o número de comparações foi 
acrescido gradualmente) . Os sujeitos necessitaram de 62 (M24)  e 56 (M25)  
sessões para at ingir a RSDS para todos os est ímulos. Após essa fase, realizou-se 
o t reino de emparelhamento ao modelo por ident idade ( I DMTS) , também com os 
quat ro est ímulos, no qual os sujeitos necessitaram de 47 (M24)  e 50 (M25)  
sessões até at ingirem o critér io de aprendizagem. Os resultados demonst raram a 
possibilidade de se realizar esses procedimentos também com Cebus apella 
infantes. Sugeriram ainda um desempenho superior dos Cebus infantes nestes 
procedimentos em comparação com os adultos. No entanto, o procedimento de 
tentat ivas isoladas pode ter sido uma variável que influenciou nesse melhor 
desempenho dos infantes. Estes resultados serão comparados com os de Cebus 
adultos com história experimental, e de RSDS com est ímulos t r idimensionais. 
Dar-se-á prosseguimento a essa pesquisa com procedimentos envolvendo 
est ímulos inter-modais (audit ivos e visuais em t rês dimensões) . Apoio Financeiro:  
CNPq 
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Jorge Oliveira Cast ro (Universidade de Brasília) , Am anda Ladislau (Universidade de Brasília) , 
Thanandra Dias (Universidade de Brasília) , Walleska Costa (Universidade de Brasília) , 
Giovanna Rebello (Universidade de Brasília) , Cassiana Faria (Universidade de Brasília)  
 5 ���%����� ����

Para muitos autores, o modelo de equivalência de est ímulos oferece uma 
especificação operacional do comportamento simbólico. O presente experimento 
testou a possibilidade de gerar comportamento simbólico, de acordo com esta 
concepção, a part ir  de uma seqüência de procedimentos de pares associados, 
com medida de resposta precorrente auxiliar. Para isto, nove part icipantes foram 
submet idos a nove sessões experimentais, sendo que em cada uma deviam 
aprender uma lista diferente de pares associados. Na notação aqui adotada, cada 
lista representa um conjunto de caracteres a serem emparelhados com caracteres 
de uma out ra lista (e.g., Lista A =  A1, A2, A3, A4, A5 e A6;  e Lista B =  B1, B2, 
B3, B4, B5 e B6) . Todos os part icipantes foram submet idos a duas seqüências 
diferentes de sessões (Experimental, seqüência t ransit iva, e Cont role, seqüência 
não- t ransit iva) , cada seqüência conduzida em um dia diferente. A ordem de 
apresentação das condições e conjuntos de caracteres usados foram balanceados 
ent re grupos de part icipantes. A seqüência Experimental incluía as seguintes 
sessões:  Condição 1:  Lista A-Lista B;  Condição 2:  Lista B-Lista C;  Condição 3:  
Lista C-Lista D;  e Condição 4:  Lista D-  Lista A. A Cont role incluía a seguinte 
seqüência:  Condição 5:  Lista A'-Lista B';  Condição 6:  Lista C'-Lista D';  Condição 
7:  Lista D'-Lista A';  e Condição 8:  Lista B'-Lista C'. Os dados foram analisados 
com base em uma regressão múlt ipla, obt ida separadamente para as seqüências 
Experimental e Cont role, calculando a duração de precorrente por corretas em 
função do logaritmo das tentat ivas (blocos int ra-sessão) , dia da sessão (2 ou 3) , 
número da sessão no dia (1 a 4) , e conjunto de caracteres usado (1 ou 2) . Os 
resultados indicaram que, para a seqüência Experimental, a duração do 
precorrente por corretas decresceu signifivat ivamente com aumentos das 
tentat ivas int ra-sessão, aumento do dia e aumento do número da sessão int ra-
dia. Para a seqüência Cont role, a variável dependente decresceu significat ivamete 
apenas com o aumento do número de tentat ivas e mudança do conjunto de 
caracteres. De forma geral, esses resultados sugerem desempenho levemente 
superior com seqüência t ransit iva. A pequena magnitude do efeito observado 
pode estar relacionado a característ icas do procedimento, o que sugere a adoção 
de complexidades mais altas para as tarefas para evitar possíveis "efeitos de teto" 
sobre o desempenho observado no presente experimento e a adoção de 
delineamento de grupo para cont rolar efeitos de t reino. 
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Antonio Maia Do Vale (Universidade de Fortaleza) , Lígia Kerr Pontes (Universidade Federal do 
Ceará)  
 5 ���%����� ����

Objet ivo:  Caracterizar as prát icas alimentares e os possíveis fatores de r isco 
associados aos Transtornos Alimentares, ent re adolescentes do sexo fem inino de 
Fortaleza-CE.Métodos:  Estudo t ransversal, com 652 estudantes secundaristas 
adolescentes (14 a 20 anos) . Ut ilizou-se o "Teste de I nvest igação Bulím ica de 
Edimburgo" (BI TE) . Foi aplicado um modelo de regressão logíst ica para acessar o 
efeito independente das variáveis est imadas.Resultados:  Quase um quarto das 
part icipantes está em situação de r isco e em 1,2%  foram encont rados indicat ivos 
para a ocorrência de um t ranstorno do comportamento alimentar. A proporção de 
adolescentes que apresentaram prát icas de r isco foi superior nas escolas 
part iculares (p< 0,05) . Medo de engordar foi relatado por 62%  das adolescentes 
independentemente de estudaram em colégios públicos ou part iculares 
(p> 0,05) .Discussão:  Estudantes de colégios públicos e part iculares apresentam 
uma busca pelo corpo magro semelhante, mas as adolescentes de colégios 
part iculares ut ilizam mais frequentemente prát icas inadequadas para alcançar 
este meio de obter reforço, assim , é possível que "ser magra" para as 
adolescentes com melhores condições econômicas seja mais passível de se 
concret izar. A maioria das estudantes desconsiderou as prát icas alimentares de 
cont role de peso como sendo algo potencialmente prejudicial para a 
saúde.Conclusão:  Adolescentes apresentando todos os critér ios diagnóst icos para 
caracterizar um t ranstorno alimentar foi uma ocorrência rara em escolas públicas 
e privadas de Fortaleza. Ent retanto, os comportamentos de r isco para a 
ocorrência de um t ranstorno alimentar se apresentaram em um quarto da 
população estudada.Descritores:  Transtornos alimentares, adolescência, anorexia 
nervosa, bulim ia nervosa, t ranstorno da compulsão alimentar. 
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Priscila Giselli Silva Magalhães (Universidade Federal do Pará) , Marcus Bentes De Carvalho 
Neto (Universidade Federal do Pará)  
 5 ���%����� ����

Estudos básicos sobre punição ut ilizam predominantemente o choque 
elét r ico como est ímulo punidor (sp+ ) , que apesar de sua adequação técnica, 
produz algumas desvantagens metodológicas. Out ros est ímulos foram testados, 
mas uma invest igação sistemát ica existe apenas com o som. Em nosso 
laboratório, um jato de ar quente (JAQ)  foi testado e confirmado como sp+  para a 
resposta de pressão à barra (RPB)  em ratos, tanto quando apresentado de forma 
Cont ínua quanto de I nterm itente. A supressão parcial foi observada independente 
do esquema prévio de fortalecimento da resposta punida:  CRF (4 e 8 sessões)  e 
Reforçamento I nterm itente (VR 5 e VI  5'' 8 sessões) . Contudo, o efeito desse sp+  
sobre esquemas I nterm itentes Fixos (FR e FI )  ainda precisa ser invest igado. O 
presente t rabalho tem como objet ivo verificar o efeito do JAQ sobre respostas 
com diferentes histórias de fortalecimento I nterm itente (FR 5 e FI  5'') . Os sujeitos 
são 8 ratos albinos, experimentalmente ingênuos, machos, privados de água por 
48 horas, dist r ibuídos em dois grupos:  Grupo E (FR 5)  e Grupo F (FI  5") , sendo 
ut ilizados até momento 2 sujeitos de cada grupo. O equipamento foi uma Caixa 
de Condicionamento Operante Adaptada com um secador de cabelo acoplado no 
teto sobre a barra. O sp+  foi o JAQ em it ido pelo secador de cabelo em sua 
intensidade máxima por 5 segundos após cada RPB. Os sujeitos foram 
submet idos previamente a sessões de Fortalecimento da RPB sendo em esquema 
de FR5 (Grupo FR)  e em esquema de FI 5" (Grupo FI ) , ambos por 8 sessões. Em 
seguida cada grupo foi exposto a 6 sessões de Punição cont ínua, nas quais o JAQ 
era apresentado. Por últ imo foi realizada uma fase de Recondicionamento de RPB, 
fortalecida de acordo com o esquema prévio de cada grupo. Os dados obt idos até 
agora indicam que:  nas sessões de Fortalecimento observou-se uma média de 
RPB de 1302,12 para o Grupo FR e de 358,25 para o Grupo FI . Nas sessões de 
Punição a média de RPB foi de 11,33 para o Grupo FR e de 30,83 para o Grupo FI . 
Observou-se em Punição uma queda de ê99,12%  para o Grupo FR e de ê91,39%  
para o Grupo FI . Em Recondicionamento houve recuperação das RsPB em todos 
os sujeitos. Observou-se que o JAQ funcionou como sp+  independentemente da 
história prévia de Fortalecimento. 
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Elcio Foggiat to (PUCPR) , I vete Berkenbrock (Unidade de Atenção ao Idoso Ouvidor Pardinho)  
 5 ���%����� ����

Sabe-se que o aumento da população idosa tem como conseqüência o 
crescimento de casos de doenças característ icas desta fase da vida. Dent re elas, 
a demência por Doença de Alzheimer apresenta grande incidência e está ent re os 
t ranstornos clínicos que mais comprometem a qualidade de vida dos idosos bem 
como de seus fam iliares.O DSM- I V aponta como critér ios diagnóst icos para 
demência:  A)  Alteração da memória de curto e longo prazo;  B)  Pelo menos um 
dos seguintes sintomas:  1. Afasia (perturbação da linguagem 2. Apraxia 
(capacidade prejudicada para executar at ividades motoras, não relacionadas ao 
funcionamento motor 3. Agnosia ( incapacidade de reconhecer ou ident ificar 
objetos, não relacionada ao funcionamento sensorial e 4. Alterações nas funções 
execut ivas;  C)  Os déficits são suficientes para interferir  na vida social ou 
ocupacional;  D)  Os déficits representam uma deterior ização em relação ao nível 
prévio de funcionamento;  e E)  Os déficits não estão presentes unicamente 
durante um episódio de delir ium (estado confusional agudo) .A seguinte pesquisa 
foi realizada no ano de 2005 com uma amost ragem de 100 pacientes de uma 
unidade de atenção ao idoso na cidade de Curit iba encaminhados por out ras 
unidades de saúde. O objet ivo da pesquisa é o diagnóst ico de demência por 
Doença de Alzheimer. Os inst rumentos ut ilizados para a realização desta pesquisa 
são o Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) , Teste de Fluência Verbal, Teste do 
Desenho do Relógio e a Escala de Depressão Geriát r ica, sendo a aplicação destes 
inst rumentos apenas uma etapa para o diagnóst ico de demência. Os resultados 
apontaram que, a part ir  da aplicação do MEEM, 35%  da população obteve escores 
característ icos para o diagnóst ico de demência. Já a part ir  da aplicação do Teste 
de Fluência Verbal, 43%  da população apresentou escores que indicam o 
diagnóst ico de demência. A aplicação da Escala de Depressão Geriát r ica 
possibilitou regist rar a presença de Transtorno Depressivo em 69%  dos indivíduos 
pesquisados. Ent re a população pesquisada 76%  é do sexo fem inino e 24%  do 
sexo masculino, 47%  possui idade ent re 71 e 80 anos, 24%  apresenta idade 
ent re 81 e 90 anos, 23%  tem idade ent re 61 e 70 anos e 6%  com 51 e 60 anos 
de idade. Não se regist rou indivíduos com idade superior a 90 anos e inferior a 50 
anos. Sobre a escolaridade dos sujeitos, a pesquisa most rou que 16%  da 
população é analfateta, 68%  dos part icipantes possuem até o Ensino 
Fundamental completo e 16%  dos indivíduos possuem Alta Escolaridade. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' ��� ������������� , ��¦������ :  18: 00: 00   ) ��� :  19: 30: 00 
�� 6 ���
�
§���� �  CBM Clínica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 2� �7 ��.�M�������.���K�
��¥����J�
��¡.�K�
����¢��� 
�M�������.�M���u�%�z�7 7���
�9�
���3���=�������K���H���=�z�%�¦������������
�
���R� �� ���
�����7���.�0�9�:�����
� ��
 
Rodrigo Vogas (Universidade Estácio de Sá) , Pat rícia Pacheco (Universidade Estácio de Sá) , 
Monique Bedeschi (Universidade Estácio de Sá) , Tarsila Moraes (Universidade Estácio de Sá) , 
Pat rícia Morais (Universidade Estácio de Sá) , Thais Lem os (Universidade Estácio de Sá)  
 5 ���%����� ����

A Tricot ilomania caracteriza-se pelo ato de arrancar de forma recorrente os 
próprios cabelos por prazer, grat ificação ou alívio de tensão, acarretando alopecia 
percept ível. Este é um t ranstorno do cont role dos impulsos, que são 
caracterizados por um fracasso em resist ir  a um impulso. Na maioria das vezes, o 
indivíduo sente uma crescente tensão ou excitação antes de cometer o ato e 
então experimenta prazer, grat ificação ou alívio no momento de cometê- lo, 
podendo ou não haver arrependimento, auto- recrim inação ou culpa. Renata 
(nome fict ício)  é uma paciente de 27 anos que iniciou atendimento no Serviço de 
Psicologia Aplicada da Universidade Estácio de Sá, Campus Nova Friburgo sob o 
enfoque da terapia cognit ivo-comportamental, no dia 13 de outubro de 2004 e 
finalizou o seu atendimento no dia 17 de março de 2005, com um período de 2 
meses sem atendimento por fér ias. Foi realizado um processo avaliat ivo a part ir  
do inst rumento BAI , o que não foi muito significat ivo para o caso. Pediu-se então 
que fosse guardado todo fio de cabelo que fosse arrancado a fim  de verificarmos 
o início da cadeia de comportamento, assim  como para possibilitar que a paciente 
t ivesse noção exata de quantos cabelos arrancava por semana. Renata diz que 
desde pequena demonst ra sinais de que t inha dificuldades de cont rolar seus 
impulsos, e aos 14 anos procurou uma ajuda profissional, por morder sua língua, 
ajuda esta que não foi prestada. Hoje, Renata apresenta Tricot ilomania a 6 anos e 
o morder a língua já perdura por 12 anos. Os principais procedimentos ut ilizados 
foram juntar os fios de cabelo arrancados para posterior contagem dos mesmos, 
e cartão de enfrentamento para um dos locais com maior incidência de ocorrência 
do ato de arrancar os cabelos. Neste período de atendimento houveram 14 
sessões de atendimento, com sete faltas por parte da paciente. Os fios semanais 
variaram ent re 133 fios e 23 fios de cabelo. A paciente abandonou o t ratamento 
por conta de uma melhora, e por surgimento de novas propostas de t rabalho, o 
que acabou por impossibilitar a freqüência de Renata às sessões. 
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Aline Folsta (UFSCar) , Celso Goyos (UFSCar)  
 5 ���%����� ����

Procedimentos embasados em Equivalência de Est ímulos vêm 
proporcionando um ensino personalizado efet ivo de habilidades acadêmicas, 
beneficiando principalmente estudantes com necessidades especiais de ensino. 
Tipicamente, nos estudos sobre equivalência de est ímulos, a tarefa de escolha de 
acordo com o modelo (matching to sample:  MTS)  tem sido empregada para 
produzir discrim inações condicionais para a produção do fenômeno de interesse, 
tais como habilidades matemát icas. Jovens com deficiência mental apresentando 
repertório de habilidades matemát icas simples envolvendo relações ent re número 
impresso, ditado e apresentado em conjuntos, por exemplo, aprenderam a usar a 
operação de subt ração, envolvendo redes de relações condicionais ensinadas por 
meio de tarefas de MTS. O presente estudo visou avaliar a generalidade dos 
dados obt idos com uso do mesmo procedimento, mas para uma população sem 
história anterior de exposição a um longo procedimento de ensino individualizado 
e sem um repertório inicial de habilidades matemát icas. Assim , pretende-se 
avaliar a independência do procedimento com relação ao repertório prévio do 
indivíduo, ident ificando a aplicabilidade desse modelo tanto para avaliação de 
repertório como para ensino da subt ração e das relações que se const ituem como 
pré- requisitos para sua aprendizagem. O estudo foi const ituído de quat ro passos 
de avaliação e de ensino das relações ent re:  (1o)  numerais de um a nove em 
suas formas ditada, impressa e em conjunto;  (2o)  sinais da operação de 
subt ração (menos e igual)  impressos (palavra escrita e em símbolo)  e ditados;  
(3o)  sentenças ditadas, impressas em numerais e em conjuntos;  e (4o)  sentenças 
e os resultados da operação de subt ração ( impressos, ditados e em conjuntos) . 
Part icipou do estudo uma jovem com Síndrome de Down, estudante de uma 
escola de educação especial, onde ocorreram as sessões. A part icipante 
apresentou no pré- teste um desempenho acima do critér io apenas para as 
relações ent re números (primeiro passo) . Foi então t reinada a relação ent re 
palavra falada e sinais da operação. Após testes evidenciando emergência das 
demais relações envolvendo os sinais e generalização para relações ent re as 
sentenças, foi t reinada a relação ent re sentença e resultado em conjuntos. Tendo 
a part icipante at ingido o critér io, realizou-se um pós- teste geral, no qual 
apresentou desempenho para todas as relações ( t reinadas e de generalização) . 
Evidenciou-se assim  a aquisição de repertório de subt ração, dado favorável à 
demonst ração de eficácia do procedimento, mesmo sem o repertório inicial 
compreendendo as relações mais simples. Os resultados sugerem que o 
procedimento é confiável para ser aplicado com indivíduos sem repertório inicial 
de habilidades básicas de matemát ica. 
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Paula Gioia (PUC -  SP) , Daniela Lacerda (PUC) , Fernanda Marques (PUC-SP) , Daniel Matos 
(PUC-SP) , Sandirena Nery (PUC-SP) , Renata Pasquinelli (PUC-SP)  
 5 ���%����� ����

Este t rabalho é uma replicação sistemát ica de Bonito (2005) , que realizou 
um experimento para medir o estabelecimento de cont role de est ímulos em uma 
discrim inação simples baseado em Touchet te (1971) , em seu procedimento de 
discrim inação sem erro. O objet ivo deste estudo foi averiguar se crianças ainda 
não alfabet izadas ficam sob cont role de dimensões sut is do est ímulo let ra, neste 
caso a orientação espacial, conforme o procedimento de Bonito (2005) . 
Part iciparam do estudo 13 crianças da idade de 3.3 a 5.7 anos, com 
desenvolvimento t ípico, selecionadas de creches para famílias de baixa renda, em 
São Paulo. E a part ir  de um pré- teste, composto por t r inta e seis tentat ivas de 
matching de ident idade, contendo cores, let ras, sílabas e palavras, compostas 
principalmente pelas let ras do programa. O critér io para part icipação foi de 90%  
acerto nas tentat ivas com cores e 50%  de acerto nas tentat ivas contendo let ras, 
considerava-se também a qualidade do acerto. Um software foi desenvolvido para 
o t reino de discrim inação simultânea simples, ut ilizando cores e let ras do alfabeto 
(d, b) . Dois est ímulos um designado como S+  e out ro como S-  eram 
apresentados simultaneamente a cada tentat iva, as posições que eles apareciam 
variavam randomicamente. Respostas no S+  eram consequenciadas com balões, 
som de aplausos e pontuação na tela que eram t rocados por brinquedos. 
Respostas no S-  repet iam a mesma disposição dos est ímulos na tela até o acerto. 
O regist ro de respostas era realizado pelo computador. Este estudo contou com 5 
fases experimentais:  (1)  aplicação do pré- teste, em que se pedia para a criança 
apontar o est ímulo comparação igual, e não havia consequenciação para cada 
tentat iva, mas o part icipante recebia um brinquedo pela part icipação;  (2)  
discrim inação simultânea simples de cor (azul e amarelo (3)  discrim inação 
simples simultânea de cores e let ras, em que as let ras eram sobrepostas com as 
cores discrim inadas na fase anterior, em um procedimento semelhante ao de 
Touchet te;  (4)  reversão das let ras;  (5)  re-aplicação do pré- teste. Os resultados 
obt idos até o momento indicam que:  a)  o procedimento perm ite que a criança 
fique sob cont role da cor;  b)  a cor sobreposta facilitou a discrim inação das let ras, 
c)  o procedimento e o inst rumento de avaliação precisam ser revistos para que a 
criança se mantenha na at ividade pelo período exigido e d)  pouca fam iliar idade 
dos sujeitos com os símbolos empregados como Sr. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Discrim inação sem erro, avaliação de procedimento, t ransferência 
de cont role de est ímulos. 
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Raquel Lim a (UNAMA) , Evelyn Costa (UNAMA) , Hilário Lim a (UNAMA) , Luísa Furtado (UNAMA) , 
Márcio Valente (UNAMA) , Mayra Rodrigues (UNAMA) , João Carm o (UNAMA -  Universidade da 
Am zônia)  
 5 ���%����� ����

A conservação de quant idades discretas é a habilidade de julgar que a 
quant idade de itens de uma coleção não sofreu alteração apesar de mudanças 
realizadas na dist r ibuição espacial dos elementos. Durante as tarefas, cr ianças 
são solicitadas a comparar duas coleções e julgar se houve mudança na 
quant idade de itens de uma delas a part ir  de manipulações feitas pelo 
experimentador. Crianças não-conservadoras apresentam respostas verbais sob 
cont role de dimensões irrelevantes (cor, tamanho ou arranjo cr ianças 
intermediárias apresentam julgamentos corretos ou incorretos dist r ibuídos 
aleatoriamente;  e cr ianças conservadoras respondem acertadamente. O presente 
estudo objet ivou verificar se a est rutura da pergunta feita poderia interferir  no 
desempenho durante tarefas de conservação. Part iciparam 34 crianças com idade 
ent re 03 e 04 anos, pré-escolares do ensino privado. Os dados foram coletados 
em sessões individuais, na própria escola. O experimentador apresentava duas 
fileiras contendo 05 fichas de papelão cada, a primeira fila na cor vermelha;  a 
segunda na cor azul. Os elementos ficavam em correspondência biunívoca. O 
experimentador perguntava qual das filas era maior ou se eram iguais em 
quant idade. Após isso, o experimentador espaçava a fileira mais próxima à 
criança e fazia a mesma pergunta;  depois condensava os elementos da mesma 
fileira e voltava à mesma pergunta. Os part icipantes foram divididos em dois 
grupos com 17 crianças cada:  para G1 perguntou-se "você acha que tem mais, 
menos ou o mesmo tanto de fichas?";  e para G2 "você acha que tem o mesmo 
tanto de fichas ou mais fichas?". A pergunta feita ao G1 gerou mais acertos (15)  
nas t rês etapas quando comparado ao G2 (07) . Quanto à dist r ibuição de acertos 
por idade e grupo, houve mais acertos ent re cr ianças com 04 anos tanto em G1 
(13)  quanto em G2 (05) . Ent re cr ianças com 03 anos, houve 02 acertos para cada 
grupo. A pergunta de G1 possuía mais elementos de comparação (mais, menos e 
igual) , enquanto que para G2 havia dois (mais e igual) . Os dados sugerem que a 
est rutura e os elementos de comparação da frase podem afetar as verbalizações 
das crianças. O t ipo de pergunta, portanto, pode ser uma variável relevante nas 
interações ent re adultos e crianças e na classificação dos desempenhos 
(conservadoras, intermediárias e não-conservadoras) . Os resultados são 
discut idos em termos do t ipo de pergunta, ordem das palavras na frase, extensão 
das perguntas. Novos estudos serão conduzidos a fim  de invest igar o papel de 
out ras variáveis relevantes.Co -  autor:  Joao dos Santos Carmo 
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João Carm o (UNAMA) , Rosana Figueiredo (UNAMA) , Adan Pacheco (UNAMA) , Evelyn Costa 
(UNAMA) , Hilário Lim a (UNAMA)  
 5 ���%����� ����

Estudos têm most rado que o ensino t radicional da disciplina matemát ica tem 
ajudado a produzir um quadro clínico denominado ansiedade matemát ica. 
Ent retanto, ainda são poucas as invest igações que demonst ram, 
operacionalmente, a descrição deste padrão de comportamento, bem como, as 
possíveis est ratégias pedagógicas e/ ou clínicas de enfrentamento deste problema. 
O presente estudo teve como objet ivo ident ificar a presença do fenômeno de 
"ansiedade matemát ica" (AM) , ent re alunos do ensino fundamental, que estavam, 
supostamente, vivenciando situação de dificuldades de aprendizagem. A coleta de 
informações ocorreu junto a 47 alunos do Ensino Fundamental I I , de uma escola 
da rede pública de ensino, da cidade de Belém, que se encont ravam recebendo 
"reforço escolar"  aos sábados, de universitár ios do Curso de Licenciatura em 
Matemát ica, da Universidade da Amazônia. Aplicou-se uma escala para medir 
ansiedade matemát ica desenvolvida por Carmo, Figueiredo e Figueiredo, a part ir  
de Derek Hopko (AMAS) . A referida escala possui 24 itens e busca ident ificar o 
sent imento dos alunos em situações relacionadas à disciplina matemát ica. Os 
part icipantes poderiam classificar seus sent imentos frentes às situações expostas 
como:  "nenhuma ansiedade";  "baixa ansiedade";  "ansiedade moderada";  "muita 
ansiedade";  "alta ansiedade";  "ext rema ansiedade". Os resultados globais obt idos 
foram 10/ 47 part icipantes apresentaram "baixa ansiedade";  18/ 47 "ansiedade 
moderada";  17/ 47 "muita ansiedade";  2/ 47 "alta ansiedade". As categorias de 
"nenhuma ansiedade" e "ext rema ansiedade" não apresentaram regist ros. A 
análise qualitat iva dos dados most ra-nos que 20/ 47 crianças referiram apresentar 
alto grau de ansiedade ( "muita";  "alta"  e "ext rema")  quando se encont ravam em 
casa, realizando tarefas de matemát ica. Avaliando a presença do fenômeno AM 
por série, verificou-se que as crianças da 5ª série apresentaram os maiores 
índices de "ansiedade moderada";  cr ianças da 6ª e da 7ª série apresentaram os 
maiores índices de "muita ansiedade". Discute-se em termos de presença do 
fenômeno ent re as crianças e que esta presença de AM pode estar afetando os 
desempenhos dos escolares. Novos estudos deverão procurar descrever 
operacionalmente as est ratégias de enfrentamento deste problema que poderão 
ser úteis a alunos, professores e pais na tentat iva de propiciar maior efet ividade e 
menor aversão no ensino da matemát ica. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' ��� ������������� , ��¦������ :  18: 00: 00   ) ��� :  19: 30: 00 
�� 6 ���
�
§���� �  CBM Clínica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 $ ���������%���9�<�%���%��¢,�� ���£�¤�� ��8 �6�����7���.�0�9�:�����
� ��
 
Marilda Freitas (ABPMC) , Sandra Lopes (ABPMC) , Marilda Silva (ABPMC)  
 5 ���%����� ����

Caso clínico cliente fem inino 09 anos, procurou terapia por causa da 
irr itação, muito nervosa, chora á toa cursa 3ª série do ensino fundamental, tem 
uma irmã de 6 anos. A mãe é nervosa e tem depressão desde a adolescência, 
procurou ajuda, pois diz já ter se sent ido assim . Os fatores desencadeantes dos 
sintomas estão associados ao quadro de depressão da mãe e ao nascimento da 
irmã. Diagnost icou-se ansiedade da separação, as principais técnicas ut ilizadas 
foram biblioterapia, exposição ao vivo e modelação. Foi t rabalhado orientação aos 
pais com o objet ivo de reduzir as cont ingências do meio ambiente. A paciente 
teve alta após desenvolver repertórios e apresentar rem issão de sintomas. 
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Fabrícia Xim enes (Universidade Estácio de Sá) , Pat rícia Pacheco (Universidade Estácio de Sá) , 
Rodrigo Vogas (Universidade Estácio de Sá) , Ana Beat riz Férris (Universidade Estácio de Sá) , 
Tarsila Moraes (Universidade Estácio de Sá) , Greicy Bit tencourt  (Universidade Estácio de Sá)  
 5 ���%����� ����

O Programa de Cont role do St ress da Psicologia (PROCAPSI )  foi 
desenvolvido pela equipe de Terapia Cognit ivo Comportamental da Universidade 
Estácio de Sá, Campus Nova Fribrugo. A idealização de tal projeto se deu a part ir  
de suas questões básicas:  1)  a necessidade do psicólogo ter, como inst rumento 
de seu t rabalho, um bom repertório de técnicas de relaxamento;  sabendo não só 
aplicá- las com habilidade, mas também, conhecendo todo o seu embasamento 
teórico e suas principais indicações e cont ra- indicações;  2)  a constatação 
assistemát ica, a part ir  da observação do cot idiano, de que os alunos de psicologia 
da referida inst ituição apresentavam um alto nível de ansiedade sem saber como 
gerenciar o mesmo, o que acabava at rapalhando o seu rendimento acadêmico;  
este fato se fazia notar mais claramente em época de provas quando o prejuízo 
causado pela ansiedade ficava evidente. A part ir  destes pontos foi proposta a 
realização de uma oficina na qual os alunos aprenderiam as principais técnicas de 
relaxamento ut ilizadas com a finalidade de cont rolar os níveis de ansiedade. 
Como est ratégia de divulgação da oficina foi realizada no auditório da 
Universidade uma palest ra sobre a ansiedade e seus efeitos físicos, cognit ivos e 
emocionais. Term inada a palest ra foram abertas as inscrições para as oficinas. 
Foram ut ilizados grupos fechados, compostos por, no máximo quinze e , no 
m ínimo oito pessoas, e foram atendidos os critér ios da resolução 196/ 96 que 
t rata da et icidade da pesquisa com seres humanos. O programa foi composto por 
sete encont ros com duas horas de duração cada e periodicidade semanal. 
Ut ilizou-se como inst rumento de pesquisa o inventário de ansiedade de Aaron 
Beck (BAI ) , com aplicações pré e pós intervenção. A part icipação nas oficinas foi 
voluntária, gratuita e a população composta exclusivamente por alunos do curso 
de psicologia da UNESA/ Nova Friburgo. Foram ut ilizados como referencial teórico 
os t rabalhos de Marilda Lipp e Vicente Caballo, os quais serviram como material 
didát ico durante os encont ros, visto que os grupos possuiam uma clara finalidade 
educacional. Pretendia-se que os alunos não apenas aprendessem a ut ilizar as 
técnicas de relaxamento propostas como também fundamentar teoricamente a 
prát ica que estavam desenvolvendo. Neste sent ido cada um dos encont ros 
abordou uma forma específica de relaxamento, iniciando-se o encont ro sempre 
com a apresentação teórica sobre o mesmo, as suas principais indicações e 
cont ra- indicações e a sua forma de execução passo-a-passo, após esta discussão 
teórica o grupo passava a prát ica do relaxamento proposto a fim  de que se 
consolidasse na prát ica os conhecimentos adquir idos. 
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Helena Jacone (Universidade Estácio de Sá) , Pat rícia Pacheco (Universidade Estácio de Sá) , 
Andrea Goldani (Universidade Estácio de Sá) , Fabrícia Xim enes (Universidade Estácio de Sá) , 
Ana Beat riz Férris (Universidade Estácio de Sá) , Monique Bedeschi (Universidade Estácio de 
Sá)  
 5 »�Ä%Â�¼�Ã ����

A presente pesquisa pretende demonst rar o t reinamento de habilidades 
sociais em indiv íduos com déficit  de atenção em idade escolar. Tal projeto foi 
proposto a part ir  da ident ificação de uma grande demanda ao Serviço de 
Psicologia Aplicada da Universidade Estácio de Sá, Campus Nova Friburgo., de 
alunos provenientes da rede estadual de ensino da citada região. Já é bem 
estabelecido que a educação caracteriza-se por ser uma prát ica em inentemente 
social que amplia a inserção do indivíduo no mundo dos processos e dos produtos 
culturais da civilização. Neste ínterim  pode-se notar que a qualidade das 
interações sociais presentes na educação escolar se const itui em um dos 
importantes componentes envolvidos na consecução de seus objet ivos e no 
aperfeiçoamento do processo educacional. Neste meio já é comprovado que 
existe uma forte correlação ent re déficits no repertório de habilidades sociais dos 
alunos, o que provocaria um desempenho social pouco competente, e suas 
dificuldades de aprendizagem e baixo rendimento escolar. No caso de crianças e 
adolescentes se destacam t rês t ipos de resultados usualmente associados ou 
tomados como indicadores de competência social, a saber:  aceitação pelos 
colegas;  j ulgamento posit ivo por out ros significat ivos e out ros comportamentos 
adaptat ivos correlatos. Neste caso a competência social envolve um conjunto de 
comportamentos dent re os quais podemos destacar a relação com companheiros, 
o autocont role;  as habilidades sociais acadêmicas;  o ajustamento;  e a asserção;  
todos esses componentes são sensivelmente prejudicadas pelo déficit  de atenção 
em qualquer uma das suas t rês formas principais (predominantemente desatento, 
predominantemente hiperat ivo ou o m isto) . E, se a criança falha em qualquer um 
dos aspectos de interação social citados, isso pode gerar fracasso escolar e 
rejeição por parte dos colegas, além de out ros padrões de comportamentos 
problemát icos. Assim , a pesquisa em questão se propôs a analisar, at ravés de um 
t rabalho de campo, a eficácia do t reinamento de habilidades sociais em crianças 
que, comprovadamente possuam déficits de atenção sem comorbidades 
importantes (como o t ranstorno oposit ivo desafiador, t ranstorno de conduta, 
t ranstorno invasivo de desenvolvimentos, retardo mental, etc) , como uma forma 
de facilitar a recuperação dos déficits cognit ivos apresentados pela mesma. Sendo 
um t rabalho inovador e desafiador os pesquisadores pretendem, com a sua 
realização, integrar formas já estabelecidas e eficazes de promoção de 
habilidades sociais à reinserção social da criança com déficit  de atenção. A análise 
de dados pré e pós intervenção most ram uma diferença estat ist icamente 
significat iva indicat iva de um bom desenvolvimento do conjunto das habilidades 
sociais t rabalhadas. 
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Maria Aparecida Prioli Bugliani (HCFMRP-USP) , Jaqueline Rodrigues Da Cunha Net to (HCFMRP-
USP) , Cassiana Morais De Oliveira (HCFMRP-USP) , Gisele Vinha (HCFMRP-USP) , Cam ila 
Caparrot i Rot irot i (HCFMRP-USP) , Ricardo Gorayeb (FMRP-USP)  
 5 »�Ä%Â�¼�Ã ����

A educação das crianças tem sido uma área de grande preocupação para os 
pais. Para esta tarefa tão importante, contudo, nossa sociedade não possui 
mecanismos adequados de educar o educador, para melhorar seu desempenho. 
Assim , surge a demanda por um t ipo de atendimento que possa ampliar o 
repertório de comportamentos adequados dos pais em relação à criação dos 
filhos. Este t rabalho tem o objet ivo de descrever a intervenção realizada com 
grupos de pais que procuraram atendimento psicoterápico para seus filhos com 
queixas diversas (dificuldades de relacionamento, agressividade, hiperat ividade, 
dificuldades escolares e indisciplina) . A intervenção foi realizada no HCFMRP-USP, 
Serviço de Psicologia -  Campus, pela equipe do Programa de Promoção de Saúde 
na Comunidade. Os pais passaram pela t r iagem, onde se verificou que poderiam 
se beneficiar com um atendimento que oferecesse informações e orientações 
sobre educação dos filhos. Após novas ent revistas, foi lhes oferecida a 
part icipação em um grupo de orientação de pais. A intervenção visava oferecer 
orientações, acolhimento, apoio, t roca de experiências e recursos facilitadores na 
educação dos filhos, a fim  de lhes proporcionar reflexão sobre o quanto a 
problemát ica da criança pode ser melhorada a part ir  de modificações na conduta 
dos pais. O t rabalho desenvolvido, em grupo, consist iu em 9 encont ros semanais, 
com 1: 30 horas de duração, sendo discut idos os seguintes temas:  comunicação, o 
que/ como é ser pai/ mãe, desenvolvimento infant il e lim ites. Foram realizados dois 
grupos com 6 e 8 part icipantes, coordenados por duas psicólogas e uma 
supervisora. Para facilitar o desenvolvimento da intervenção foram ut ilizadas 
dinâm icas de grupo, recursos áudio-visuais, discussões em grupo e relatos de 
experiências. A avaliação foi feita a part ir  de um quest ionário que abordava a 
est rutura da intervenção, mudanças na relação pais/ filhos, interesse pelos temas, 
part icipação dos pais nos encont ros, sugestões e comentários. A maioria dos 
part icipantes avaliou como suficiente o número de encont ros, que as at ividades 
desenvolvidas foram "ót imas" e houve clareza na apresentação dos temas. Todos 
os pais perceberam uma mudança posit iva no relacionamento com seus filhos. Os 
temas discut idos foram considerados como de interesse por todos e a maioria 
deles avaliou sua part icipação como "boa" ou "ót ima". Acredita-se que uma 
intervenção grupal para orientação de pais, ao oferecer conhecimentos sobre 
desenvolvimento infant il (aspectos físicos e emocionais)  e a aprendizagem de 
condutas mais assert ivas para lidar com os filhos, pode ser uma est ratégia para 
ajudar na resolução de queixas clínicas, favorecendo a melhoria do 
relacionamento pais/ filhos e a promoção do desenvolvimento da criança. 
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Elissa Bat t ini (Universidade Estadual de Londrina) , Bárbara Maíra Da Costa (Universidade 
Estadual de Londrina) , Margaret te Matesco Rocha (Universidade Estadual de Londrina) , Maura 
Gôngora (Universidade Estadual de Londrina) , Paulo Mayer (Universidade Estadual de 
Londrina) , Fernando Ribeiro (Universidade Estadual de Londrina)  
 5 »�Ä%Â�¼�Ã ����

As dificuldades das famílias adot ivas em educar seus filhos são prat icamente 
as mesmas apresentadas por famílias biológicas. No entanto, a família adot iva 
possui característ icas especiais que não devem ser negadas, como por exemplo, o 
fato dos pais terem de revelar à cr iança sua condição de adot iva. Os estudos 
indicam que, no caso da adoção precoce, quando a revelação é feita ainda nos 
primeiros anos de vida, os conflitos relacionados a essa questão dim inuem 
consideravelmente. Em virtude disso, o objet ivo do estudo é apresentar uma 
est ratégia para a revelação, a história infant il. Essa est ratégia consiste em 
const ruir uma história na qual são narradas as circunstâncias principais nas quais 
ocorreu a adoção. Deve-  se contar a história à cr iança de maneira interessante e 
ao final da história, procurar dar- lhe dicas para que descubra quem são, na 
realidade, as personagens da história. De fato a história é verdadeira, mas 
narrada como se fosse ficção. Foi realizado um levantamento bibliográfico acerca 
do tema, ret irando-se elementos essenciais que devem compor a const rução da 
história:  1º -  Most rar ao filho que crianças nascem de barr igas. Para isso, os pais 
podem aproveitar oportunidades como a gravidez de alguém próximo ou de um 
animal de est imação fêmea que esteja prenha. 2º -  Explicitar que algumas 
barr igas têm "machucado" e de lá não podem sair bebês. Explicitar também o 
desejo do casal (ou da mãe ou do pai)  de ter um bebê e a impossibilidade de tê- lo 
por causa do "machucado". 3º -  I nserir  a noção de que algumas mães que têm 
barr igas das quais saem bebês não podem cuidar deles, com isso evita-se que a 
criança sinta-se rejeitada ou não amada. É adequado salientar ainda o amor da 
mãe biológica e relacionar alguns mot ivos que a impossibilitaram de ficar com o 
bebê, evitando ressent imentos da criança para com a mãe biológica. 4º -  
Enfat izar o relato de fatos que demonst ram a alegria da espera e a importância 
da chegada do bebê na família adot iva. At ravés dos passos citados acima, espera-
se que tanto o terapeuta quanto os pais que procuram atendimento psicológico, 
obtenham um recurso apropriado para lidar com a revelação da adoção. 
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Ellen Balderram a (PUCPR) , Cynthia Balderram a (Hospital Evangélico de Curit iba)  
 5 »�Ä%Â�¼�Ã ����

O comportamento de submeter-se a uma cirurgia plást ica é influenciado por 
cont ingências culturais m ilenares desde que se tome essa intervenção cirúrgica 
como as demais prát icas "cosmét icas" existentes.No contexto social em que a 
mulher está inserida, beleza e juventude são mais observados do que out ros 
at r ibutos -  como inteligência e astúcia. Nessa interação ent re indivíduo e 
ambiente, as regras acerca do belo tornam mais prováveis os comportamentos 
que podemos chamar de "estét icos", sem que isso necessariamente implique em 
saúde. As regras também podem fazer emergir auto- regras tais como:  se eu for 
bonita vou ter sucesso profissional, ser mais amada, ter mais am igos, etc. 
Observou-se que a paciente de cirurgia plást ica relata insat isfação não apenas 
com seu corpo mas também com aspectos importantes de sua vida social 
mantendo a expectat iva de solucionar esses problemas at ravés da intervenção 
cirúrgica.Essa situação sugere que a paciente poderia se beneficiar com uma 
leitura mais fidedigna da realidade. A distenção ent re expectat ivas irreais e 
resultados reais pode resultar em sent imentos de frust ração que pode agravar as 
dificuldades ou insat isfações pessoais da paciente. O objet ivo da cirurgia plást ica 
para alguns autores é proporcionar bem estar ao indivíduo, sendo que esse 
resultado possivelmente estará compromet ido no caso do paciente apresentar 
expectat ivas irreais. Esse estudo inicial visa ident ificar a presença ou não dessa 
distenção ent re expectat ivas e resultados possíveis. Os resultados desse estudo 
são apresentados. 
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Ana Cabral (PUCCAMP) , Marilda Lipp (PUCCAMP)  
 5 »�Ä%Â�¼�Ã ����

Define-se st ress enquanto uma reação adaptat iva do organismo frente a 
mudanças para manter o equilíbr io com o meio que o cerca, e qualquer tensão 
aguda ou crônica produtora de mudança no comportamento físico ou no estado 
emocional desencadeando resposta de adaptação psicofisiológica deve ser 
considerada st ress. As fontes de st ress podem ser internas ou externas, e os 
est ressores podem ser psicossociais, biológicos ou relacionados a personalidade. 
Os est ímulos est ressores eliciam reações part iculares. I sto porque a cognição que 
o indivíduo possui a respeito dos eventos a sua volta influencia neste processo. O 
presente estudo teve como objet ivo levantar na literatura cient ífica dados a fim  
de abranger a correlação deste tema e a fundamentação teórica da abordagem 
Cognit ivo Comportametal de Ellis. A busca dos dados foi realizada em livros, teses 
e periódicos, e defendem que a interpretação feito acerca do evento vivenciado e 
as expectat ivas acerca de si, dos out ros e do futuro são responsáveis pelas 
consequências ao est ímulo, não o evento em si. Assim , o nível de st ress 
experimentado se relaciona à interpretação feita do est ímulo est ressor. As 
reações aos conflitos, sent imentos, at itudes, crenças são aprendidas durante a 
vida, e as primeiras experiências significat ivas influenciam fortemente as 
próximas ações e pensamentos do indivíduo. Momentos de st ress são saudáveis 
para a aquisição do repertório para a solução de problemas, para futuras 
situações de st ress, e para adaptações em geral. Toda e qualquer cr iança, 
independente de sua raça, ou status social, terá a presença do st ress em 
diferentes fases de sua vida, que garant irá aprendizado para situações futuras e 
bastante comuns na vida adulta, e aquelas crianças que não aprenderam a lidar 
com o st ress, possuem mais chances de se tornar um adulto fragilizado, com 
baixa tolerância a frust rações, e ext remamente vulnerável ao st ress em níveis 
ext remos, possibilitando como conseqüência, o aparecimento de doenças. No 
entanto, o st ress fora da proporção adequada para a idade e maturidade pode 
gerar complicações consideráveis, de maneira especial em crianças. Ainda, 
quando o organismo é exposto ao st ress por tempo prolongado, ocorre o 
enfraquecimento funcional do sistema imunológico, possibilitando também o 
aparecimento de doenças. A part ir  dos dados coletados, tem-se que a criança 
pode se beneficiar com o gerenciamento do st ress, adquir indo melhor qualidade 
de vida. Para isso, o t rabalho de aprendizagem mais eficaz se dá a part ir  dos 
quat ro pilares de cont role do st ress:  relaxamento, alimentação, exercício físico, e 
a const rução de um modelo cognit ivo. 
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Ana Cabral (PUCCAMP) , Marilda Lipp (PUCCAMP)  
 5 »�Ä%Â�¼�Ã ����

De acordo com o presente levantamento, tem-se que o st ress é uma reação 
adaptat iva do organismo frente a mudanças para manter seu equilíbr io com o 
meio que o cerca. A part ir  da fundamentação teórica Cognit ivo Comportamental, 
a interpretação acerca de um est ímulo est ressor, e as expectat ivas que possui 
acerca de si, dos out ros e do futuro, a chama t ríade cognit iva em sprovocam 
consequências, e não é o est ímulo por si só. É sabido que a representação do 
t rabalho t ranscende at relamento à necessidade de sobrevivência do t rabalhador e 
da família. Trata-se de um processo de ident ificação da obra e de seu criador. 
Conviver com o t rabalho e o st ress decorrente tornou &# 8211;  se parte da 
conjuntura organizacional em virtude das exigências do mercado de t rabalho 
atual. O presente estudo objet ivou levantar na literatura cient ífica dados que 
elucidem a relação existente ent re o significado do t rabalho e o st ress em 
profissionais que exercem cargos de liderança. A busca dos dados foi realizada na 
literatura cient ífica, e existe uma escassez de material específico acerca do tema 
em questão. Uma vez que o nível de st ress experimentado pelo indivíduo se 
relaciona com a interpretação feita do est ímulo eliciador, o t rabalho é um 
est ressor potencial e seu gerenciamento é tarefa prelim inar do indivíduo. Tem-se 
que os líderes de equipe sofrem as exigências do desempenho de seus grupos. 
Assim , o desempenho profissional implica na ident ificação do desempenho do 
grupo pelo qual é ou está responsável, e a necessidade de at ingir altos índices de 
desempenho reforça a incidência destes comportamentos. O indivíduo pode saber 
estar promovendo st ress para si mesmo, mas não consegue reverter o processo, 
ext inguindo os comportamentos auto-produtores de st ress. Dent re, estes 
destacamos:  comportamento agressivo, dom inador ou submisso, desafiador, 
comportamentos de r isco, inassert ividade, procast inação, ambição desmedida ou 
ausência total dela, impulsividade comportamental, padrão de comportamento 
t ipo A, e formas de amar específicas. O comportamento auto-produtor de st ress 
frente ao t rabalho não é sempre uma escolha, existe uma mobilização interna 
para tal. Sent imentos fruto de crenças aprendidas ao longo da vida embasam a 
interpretação do indivíduo, out ra possibilidade é a im itação de modelos 
significat ivos. I ndependente de sua origem, estes comportamentos precisam ser 
reconhecidos e compreendidos para possibilitar a mudança e conseqüente 
gerenciamento do st ress. No entanto, para que novos padrões de comportamento 
adaptat ivo sejam aprendidos faz-se necessária a reest ruturação cognit iva acerca 
do t rabalho, produt ividade e auto-desempenho, e assim , promovendo o 
gerenciamento do st ress e da carreira profissional. 
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Anderson Rodrigues Costa (CESUMAR-CENTRO DE ENSINO DE MARINGÁ) , Souzanne Langner 
Dupont  (UEL-  UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA)  
 5 »�Ä%Â�¼�Ã ����

A Anorexia nervosa é um t ranstorno alimentar com riscos clínicos, consiste 
em uma busca pela magreza e leva as pessoas a recorrer a est ratégias para 
perda de peso, podendo levar a óbito por desnut r ição. Pessoas com esse 
t ranstorno têm um medo intenso de engordar, mesmo quando estão 
ext remamente magras. 90%  dos casos acontecem em mulheres ent re 12 a 20 
anos. Este t rabalho tem como objet ivo esclarecer característ icas, conseqüências, 
padrões comportamentais e est ratégias terapêut icas relacionados à Anorexia 
nervosa. Freqüentemente, a perda de peso é conseguida at ravés da redução de 
ingestão alimentar ou de dietas rest r it ivas. O uso de laxantes, diurét icos e 
anorexígenos pode ocorrer acompanhado ou não de exercício físico excessivo. 
Além das mudanças comportamentais, podem ocorrer sintomas neurofisiológicos, 
tais como hipoterm ia, cefaléia, perda de interesse sexual, letargia, cabelos e 
unhas quebradiços, pele seca recoberta de pelugem, arr itm ia cardíaca, anemia, 
ent re out ros. O t ranstorno relaciona-se à auto-est ima rebaixada;  perfeccionismo;  
repertório comportamental lim itado;  tendência à auto-avaliação a part ir  da 
opinião dos out ros;  medo de mudanças;  hipersensibilidade e gosto pela ordem;  
at r ibuição de insucesso em diferentes áreas de vida ao corpo e não discrim inação 
de lim itações em termos de habilidades sociais. A análise comportamental desse 
t ranstorno depende de cada caso;  deve-se fazer uma análise funcional a part ir  da 
queixa do cliente e também da família. Geralmente, o desenvolvimento da 
anorexia relaciona-se à falta de habilidades sociais e redução do repertório 
comportamental e fontes de reforçamento. Esse processo pode ser acompanhado 
de pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos, o que cont r ibui ainda 
mais no isolamento social. O t ratamento da anorexia é mult idisciplinar e pode se 
dar em ambulatório ou em regime de internamento inst itucional. O t ratamento 
medicamentoso ainda é cont roverso, embora alguns defendam o uso de 
ant idepressivos. Os principais objet ivos são ganhar peso e voltar a comer. 
Possíveis est ratégias terapêut icas relacionam-se ao monitoramento das refeições 
e pesagem semanal. Psicoterapia comportamental é fundamental para promover 
t reino de habilidades sociais e autocont role. Terapia fam iliar também pode ser 
recomendada, quando os padrões fam iliares de comunicação estão disfuncionais. 
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Pat rícia Pacheco (Universidade Estácio de Sá) , Giovanna Stam ato (Universidade Estácio de 
Sá) , Ana Beat riz Férris (Universidade Estácio de Sá) , Silvana Pontes (Universidade Estácio de 
Sá) , Rita Cot rim  (Universidade Estácio de Sá) , Alex Rocha (Universidade Estácio de Sá)  
 5 »�Ä%Â�¼�Ã ����

O Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC)  caracteriza-se por pensamentos 
que invadem a consciência sendo involutários e persistentes, acompanhados por 
obsessões que objet ivam neut ralizar a ainsiedade at ravés de atos repet it ivos. É 
comum a comorbidade do TOC com a depressão, que é caracterizada pela t ríade 
cognit iva descrita por A. Beck. Rita (nome fict ício)  é uma paciente de 59 anos que 
tem TOC e apresenta comorbidade de depressão, tendo chegado ao SPA com 
diagnóst ico de depressão e anorexia, diagnóst ico este que não foi confirmado. A 
avaliação envolveu a ut ilização das escalas Beck:  BDI , BHS e BAI , todas com 
resultados significat ivos. Ut ilizou-se também a escala de Y-BOCS com escore 
gravíssimo. A hipótese diagnóst ica de TOC foi confirmada, com idéias de 
contam inação referentes à alimentação o que perm it iu o equívoco com a anorexia 
Os sintomas de depressão começaram há 12 anos, abrindo o quadro após o início 
da aposentadoria. Rita perdeu a vontade de sair, ficando t rancada no quarto 
escuro, não abrindo portas e janelas, não conversava com ninguém e 
apresentava crises de choro. Rita relatou que desde adolescência verificava se as 
portas estavam fechadas, as luzes apagadas. Estas característ icas ficaram se 
intensificaram ao ir  t rabalhar como domést ica na casa de uma pessoa que 
apresentava TOC. Por solicitação de seu empregador, ao chegar do mercado, ela 
desinfetava todas as embalagens com álcool e t inha que usar luvas para lavar os 
alimentos por várias vezes. Rita mede 1,45 e chegou ao consultório pesando 32 
quilos. Devido a suas intensas idéias de contam inação ela não conseguia comer 
absolutamente nada, chegando a ficar hospitalizada por desnut r ição e 
desidratação. As raras vezes que conseguia comer biscoito e leite fazia gargarejos 
várias vezes para se descontam inar, o que acabava por provocar vôm ito. At ravés 
do monitoramento verificou-se que Rita chegava a lavar os utensilios domést icos 
ou as roupas por 15 ou 20 vezes seguidas, o que provocou diversas lesões em 
suas mãos. O plano de t ratamento desenvolvido segundo a TCC inclui o 
estabelecimento de aliança terapêut ica, psicoeducação do modelo cognit ivo e dos 
t ranstornos por ela apresentados, monitoramento, t reino com técnicas de 
prevenção e exposição de resposta, ut ilização das escalas de Y-BOCS, SUDS e 
Beck, RPD'S e prevenção de recaídas. Após o início do t ratamento psicoterápico 
Rita foi encaminhada também para t ratamento psiquiát r ico. Rita já apresenta 
notáveis progressos:  j á abre as portas e janelas, acende as luzes, consegue às 
vezes conversar, come com mais freqüência e está conseguindo reduzir seus 
r ituais. 
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Evelyn Christ ina Barrelin ( ITCR -  Cam pinas) , Hélio José Guilhardi ( IAC /  ITCR Cam pinas)  
 5 »�Ä%Â�¼�Ã ����

João, 9 anos, 3ª série, foi encaminhado pela escola com queixas de 
hiperat ividade e dificuldades para manter a atenção nas at ividades acadêmicas. O 
objet ivo do processo terapêut ico foi verificar a função de cont ingências de 
reforçamento posit ivo aplicadas a out ros comportamentos (DRO) , que não aos 
das classes de comportamentos "hiperat ivos" (por ex. at ividade de permanecer 
como estátua por períodos variáveis de tempo)  e a comportamentos acadêmicos, 
em it idos em at ividades análogas às da sala de aula. As cont ingências manejadas 
pela terapeuta foram at ividades de alta freqüência, apresentadas livremente por 
João nas sessões iniciais de observação, que eram perm it idas cont ingentes a 
comportamentos inicialmente de baixa freqüência incompat íveis com os 
comportamentos da queixa e out ros comportamentos desejados pela terapeuta 
(Princípio de Premack) . Os resultados obt idos indicam uma dim inuição de 
freqüência dos comportamentos denominados hiperat ivos e um aumento de 
freqüência de comportamentos adequados. As at ividades acadêmicas realizadas 
na clínica e a orientação para a professora empregar o Princípio de Premack no 
contexto da sala de aula foram ut ilizadas para aumentar a probabilidade de que 
os comportamentos adequados -  out ras classes que não os hiperat ivos e 
desempenho acadêmico correto -  que foram instalados na clínica se 
generalizassem para o ambiente escolar. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Hiperat ividade, Generalização Programada e Princípio de Premack 
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Marcus Bentes De Carvalho Neto (UFPA) , Maria Am ália Moraes Pereira ( IAAC -  Cam pinas)  
 5 »�Ä%Â�¼�Ã ����

As cont ingências aversivas são classicamente apresentadas como possuindo 
dois efeitos:  (a)  Um principal sobre a freqüência do responder;  (b)  Alguns 
secundários ou colaterais que interferir iam nas relações operantes. Com base 
nesses subprodutos do cont role aversivo, e também na suposta fragilidade do seu 
efeito principal, Skinner e Sidman descrevem as aprendizagens derivadas de 
cont ingências aversivas como problemát icas e ineficazes. Um dos efeitos nocivos 
apontados nesses arranjos ambientais seria a redução da variabilidade 
comportamental e de padrões comportamentais cr iat ivos. Desse ponto de vista, 
as cont ingências aversivas seriam incapazes de gerar e manter repertórios 
originais e cr iat ivos ou fariam isso de maneira comparat ivamente pior do que as 
cont ingências de reforçamento posit ivo. Discut irei nesse t rabalho as evidências 
empíricas e a consistência teórica dessa proposição tentando responder a 
seguinte pergunta:  O que sabemos efet ivamente sobre a relação ent re 
cont ingências aversivas e o comportamento criat ivo? 

 3$/$95$6�&+$9(�  Comportamento Criat ivo, Cont ingências Aversivas, Subprodutos. 
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Luciana Júlio Mart ins ( ITCR) , Hélio José Guilhardi ( IAC e ITCR) , Maurício Tauil Mart ins ( ITCR)  
 5 »�Ä%Â�¼�Ã ����

Alex Santos, solteiro, 21 anos, formação em ensino médio, reside com os 
pais, é o segundo e últ imo filho do casal. Na primeira sessão, o cliente apontou 
dificuldade em iniciar e manter conversação com pessoas, principalmente com as 
do seu t rabalho (escritór io de contabilidade) . Na terceira sessão o cliente 
informou que havia sido dem it ido. Durante o processo out ras queixas foram 
explicitadas pelo cliente, como:  esquiva de prát icas sexuais;  r ituais com o 
penteado do cabelo e dificuldades para evacuar. A história de cont ingências 
revelou que Alex foi exposto à cont ingências coercit ivas não-amenas, 
caracterizada por reforçamento negat ivo e punição severa, exercida 
principalmente pelo pai (SDp) . Os objet ivos do processo terapêut ico consist iram 
em ampliar o repertório social do cliente para produzir reforçadores posit ivos;  
torná- lo mais sensível às conseqüências naturais dos comportamentos em it idos 
do que às regras;  instalar comportamentos adequados de fuga-esquiva dos 
cont roles aversivos;  desenvolver clareza na em issão de tactos verbais;  amenizar 
os "r ituais"  com o cabelo;  ficar sob cont role diferenciado dos comportamentos 
adequados e inadequados dos fam iliares;  instalar comportamentos para amenizar 
o problema de retenção de fezes. Foram ut ilizados os seguintes procedimentos:  
ensaio comportamental para desenvolver repertórios para melhor desempenho 
em ent revista de emprego;  modelagem de tactos verbais adequados;  
discrim inação ent re comportamentos adequados e inadequados do pai, da mãe e 
da irmã, sistemat izando-os no paradigma da t ríplice cont ingência;  orientação 
sexual;  discrim inação ent re encadeamentos esteriot ipados ( r ituais)  e 
encadeamentos com variabilidade para pentear cabelo e instalação de 
comportamentos que aumentam a probabilidade de evacuar diariamente. O 
cliente passou a apresentar repertório social mais funcional;  iniciar e manter 
conversação com topografia mais organizada e clara;  ter relacionamentos 
amorosos;  os encadeamentos com o cabelo estão mais curtos, conseguiu 
emprego em uma empresa mult inacional, fez inscrição em curso técnico, mesmo 
cont ra o parecer dos pais e tem conseguido evacuar diariamente. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Cont ingências coercit ivas, dificuldade para evacuar, 
desenvolvimento de repertório social. 

 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' ½�É ������������� , ¾�Á�Å�½�Ã :  09: 00: 00   ) ½�¼ :  10: 20: 00 
�� 6 »�Ä
Ä
Ñ�»�Ä �  CBM Clínica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 7 »�Í�É�Ï�½�ÉÚÏ�Ã�Í & Ã�¾.È
½�¾�Ò�Ð�¾�Å�½�É�Ä�¿9» 5 »�ÇÃ�Í�Ê�É�¼�»�¾.È�Ã �� 5 »�ÇÃ�Í�Ê�É�¼�»�¾.È�Ãª¿�½�Ç,»�Í+»�¾�Å�½�É�ÌX¿9»XÃ�Â7È7Í�Ã�Ä
Å
Ã�¼�Ï�Ã�Í
ÈMÉ�¼�»�¾.È�Ã�Ä �'52�� Ï,É�Í�É�»�¾�Ç,Í�É�Ó�Â�»�Å%»�Í�Å
Ã�¼�Ï�Ã�Í
ÈMÉ�¼�»�¾.È�Ã�Ä�½�¾�¿9»�Ä%»ÛÜÉ�¿.Ã�Ä ��
 
Andréia Cláudia Dos Santos Marianno ( ITCR) , Hélio José Guilhardi ( IAC e ITCR)  
 5 »�Ä%Â�¼�Ã ����

O presente relato de caso ilust ra o processo terapêut ico, conduzido de 
acordo com a Terapia por Cont ingências de Reforçamento (TCR) , com Cacá, 12 
anos, e os pais. As queixas eram de depressão, dificuldade no relacionamento 
social e " fala alucinatória" . Os procedimentos terapêut icos empregaram o 
esquema de reforçamento diferencial de out ro comportamento (DRO) , modelando 
e fortalecendo uma gama ampla de comportamentos desejados, incompat íveis ou 
alternat ivos aos indesejados, sem lidar diretamente com os comportamentos da 
queixa inicial e sem ut ilizar procedimentos punit ivos. Os resultados revelaram que 
Cacá e os pais mudaram os comportamentos sob influência de procedimentos de 
reforçamento posit ivo e as relações afet ivas ent re eles se fortaleceram.Palavras-
chave:  depressão infant il, reforçamento posit ivo, DRO, Terapia por Cont ingências 
de Reforçamento (TCR) . 
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Angelica Marden, Helio José Guilhardi ( IAC/  ITCR Cam pinas)  
 5 »�Ä%Â�¼�Ã ����  
 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' ½�É ������������� , ¾�Á�Å�½�Ã :  09: 00: 00   ) ½�¼ :  10: 20: 00 
�� 6 »�Ä
Ä
Ñ�»�Ä �  CBM Clínica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 6$7,6)$d2�&21-8*$/�(�$66(57,9,'$'(�
 
Beat riz Krem pel Goulart  (Cent ro Universitário Posit ivo -  UNICENP) , Yara Kuperstein I ngberm an 
 5 »�Ä%Â�¼�Ã ����

A sat isfação conjugal é um const ruto complexo a ser definido. Tal 
complexidade deve-se ao fato de que ela é composta por diferentes variáveis, 
desde a história de aprendizagem de cada cônjuge, até a maneira que eles 
const roem o relacionamento a dois e se comunicam no seu dia-a-dia. Dent re 
diferentes escolhas possíveis, buscou-se, at ravés deste estudo, verificar se existe 
relação ent re sat isfação conjugal e assert ividade. A amost ra foi const ituída de 38 
casais casados a mais de quat ro anos. Todos os casais responderam a Escala de 
ajustamento conjugal de Locke-Wallace (1959)  (Marital Adjustment  Scale -  MAS) , 
o I nventário Assert ivo (Albert i e Emmons, 1983)  e uma ficha de dados pessoais. 
Os dados obt idos pelos inventários foram organizados em tabelas e figuras e 
foram comparados estat ist icamente at ravés do software estat íst ico SPSS 10 for 
Windows (SPSS, I nc., 1994) . Realizou-se também uma análise de regressão 
múlt ipla (método stepwise)  com o intuito de verificar as correlações ent re 
assert ividade, passividade, agressividade e sat isfação conjugal. Foi considerado 
ainda como objeto de análise, o tempo de casamento dos casais part icipantes e 
sua correlação com os inventários. Os resultados most raram que:  1)  existe alta 
correlação ent re sat isfação conjugal e assert ividade ( rs =  0,467, p=  0,003* *  2)  
não há correlação significat iva ent re sat isfação conjugal e agressividade ou 
passividade;  3)  a variável tempo de casamento é inversamente proporcional a 
variável agressividade ( rs =  -0,414, p=  0,010* *  4)  que existe correlação 
negat iva significat iva ent re idade e agressividade ( rs =  -0,330, p=  0,04* *  5)  o 
modelo de regressão estat íst ica stepwise apontou para coeficiente de 
determ inação de 0,278, ou seja, as variáveis assert ividade, agressividade e 
passividade explicaram 27,8%  da variância total da sat isfação conjugal. O fato 
das variáveis, comportamento passivo e agressivo, não apresentarem 
significância, pode ser explicado pelo baixo número de sujeitos que compõe a 
amost ra (N= 38) . 

 3$/$95$6�&+$9(�  sat isfação conjugal, casais, comportamento assert ivo. 
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Giuliana Cesar ( ITECH) , Rogerio Gom es Neto ( ITECH) , Graziela Siebert  ( ITECH e PUCCam p) , 
Celina Riguet t i ( ITECH)  
 5 »�Ä%Â�¼�Ã ����

O presente t rabalho tem como objet ivo exemplificar a atuação em Terapia 
Analít ico-Comportamental para adultos e crianças. O primeiro estudo ret rata um 
caso clínico, correlacionando uma história de punições severas com uma 
comunidade verbal inconsistente, produzindo um quadro de ansiedade. Neste 
caso, observar-se-á que o cliente apresenta déficit  de repertório de discrim inação, 
principalmente referente às conseqüências punit ivas. Será apresentado um 
procedimento de ensiná- lo a observar e descrever as cont ingências nas quais o 
seu comportamento está inserido, de forma que consiga também descrever as 
variáveis das quais seus sent imentos ansiógenos são função. O segundo estudo 
objet iva ilust rar como as histórias em quadrinhos podem ser ut ilizadas em 
psicoterapia infant il como uma eficiente est ratégia para ensinar cr ianças a 
ident ificarem os sent imentos das personagens e também os seus próprios 
sent imentos. Para isto são discut idos e ut ilizados os procedimentos de cont role de 
est ímulos, modelagem e modelação. O terceiro estudo exemplifica, a part ir  de um 
estudo de caso infant il, o processo de ident ificação e alteração de algumas 
cont ingências que produzem t r icot ilomania:  punição, pouca disponibilidade de 
reforçamento social-afet ivo, proteção. Neste caso, o comportamento compulsivo 
de arrancar pêlos do corpo exerce a função de esquiva inadequada das situações 
ansiógenas, produzindo alívio. A intervenção terapêut ica objet ivou, 
principalmente:  1. a modificação do ambiente da criança a part ir  de orientações 
aos pais;  2. desenvolvimento de comportamentos de independência da criança. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Terapia Análít ico-Comportamental;  cr iança, adulto 
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Valquír ia César Valadão (Consultório Part icular) , Fabrícia Costa Prado (Universidade Católica de 
Goiás) , Andréa Pereira Dut ra Henrique Ribeiro ( I nst ituto Brasiliense de Análise do 
Com portam ento) , Ana Carolina Aquino De Sousa (Universidade Católica de Goiás)  
 5 »�Ä%Â�¼�Ã ����

Um dos fatores mais relevantes da existência humana é a dificuldade em 
encont rar sat isfação e felicidade. Se fossem somados todos os seres humanos 
que estão ou já est iveram em depressão, adicção, ansiedade, raiva, auto-
dest ruição, alienação, compulsão, insegurança, esquiva de int im idade, e assim  
por diante, seríamos compelidos a chegar a conclusão de que o sofr imento é uma 
característ ica básica da vida humana. Grande parte dos terapeutas e clientes 
compart ilha a visão t radicional de que uma vida saudável pode ser obt ida ao 
superar sent imentos e pensamentos negat ivos. No entanto, por que muitas 
dessas pessoas cont inuam a sofrer com seus t ranstornos comportamentais, 
dificuldades de adaptação e baixa sat isfação com a vida? A ACT (Terapia de 
Aceitação e Compromisso)  é uma abordagem de psicoterapia baseada na Teoria 
dos Quadros Relacionais que aborda essa questão, tentando 'quebrar' as 
armadilhas de linguagem com as quais os clientes estão habituados. I ntervenções 
baseadas em metáforas, paradoxos, e exercícios experienciais podem auxiliar o 
cliente a fazer contato com seus pensamentos, sent imentos, memórias e 
sensações físicas que lhes causam medo e que incessantemente têm evitado. Os 
clientes aprendem a recontextualizar e aceitar os eventos privados desenvolvendo 
uma maior clareza de seus valores pessoais e se comprometendo com o 
comportamento que precisa ser mudado. 

 3$/$95$6�&+$9(�  esquiva experiencial, linguagem, cont role verbal 
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Paola Alm eida (Universidade de São Paulo/ SP) , Noreen Cam pbell De Aguirre ( ITCR -  
Cam pinas)  
 5 »�Ä%Â�¼�Ã ����  
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João Carlos Muniz Mart inelli,  Lígia Valladares Oda Kurokawa ( IAAC -  Cam pinas /  PUC-SP)  
 5 »�Ä%Â�¼�Ã ����

O desenvolvimento de uma ciência das prát icas culturais tendo como base a 
análise do comportamento, vem ganhando a atenção de profissionais brasileiros 
interessados na análise comportamental de fenômenos sociais e ambientais, e na 
aplicação de tecnologias comportamentais dest inadas a solução dos problemas 
que enfrentamos. Historicamente, Skinner (1953;  1969)  apresenta o 
comportamento humano como estando relacionado à ocorrência de consequencias 
ambientais e sociais que podem colocar em risco a própria sobrevivência do 
homem, e caberia à ciência do comportamento humano o comprom isso com a 
proposição de modelos cient ificamente derivados com o propósito de ident ificar, 
invest igar e analisar aquelas prát icas (cont ingências individuais e culturais) , para 
fins de prevenção, manutenção ou alteração daquelas variáveis que levam ao 
r isco à sobrevivência. Mais recentemente, vem se buscando avançar para a 
produção de uma ciência das prát icas culturais mantendo a fidelidade aos 
avanços já obt idos na ciência comportamental skinneriana quando analisa o 
segundo nível de variação e seleção, o comportamento operante, para o terceiro 
nível, a cultura, integrando à área novos conceitos. Autores como Glenn (1988)  e 
Biglan (1995) , como tantos out ros (p.e., Malagodi, 1986;  Lamal, 1991, 1997;  
Mat taini & Thyer, 1996;  Todorov, 2004a, 2004b) , podem ser incluídos na lista 
daqueles que vêm procurando cont r ibuir com a evolução teórica e aplicada na 
área. A apresentação tem como objet ivo descrever as cont r ibuições de B. F. 
Skinner, S. Glenn e A. Biglan para o estudo das prát icas culturais, em especial 
sobre as unidades de análise propostas pelos autores quanto a produção da 
ciência do comportamento para análise da cultura, naquilo que elas ident ificam ou 
descrevem como unidades de análise, em que elas se aproximam ou diferenciam. 
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Josele Abreu Rodrigues (Universidade de Brasília) , Lilian Rodrigues (Universidade de Brasília) , 
Pablo Souza (Universidade de Brasília)  
 5 »�Ä%Â�¼�Ã ����

A falácia da conjunção é um erro de julgamento em que a conjunção de dois 
eventos é avaliada como mais provável do que o menos provável de seus eventos 
const ituintes. Na presente mesa serão apresentados t rês estudos sobre as 
variáveis de cont role da falácia. No primeiro estudo, Falácia da conjunção:  
cont r ibuições da história de reforçamento e punição (Lilian Rodrigues, Josele 
Abreu-Rodrigues, Virgínia Fava e Roberta Leonardo) , estudantes universitár ios 
foram expostos a dois est ímulos simples correlacionados com alta probabilidade 
(0,8)  e dois com baixa probabilidade (0,2) , sendo que um dos est ímulos de cada 
par foi correlacionado com reforçamento e o out ro, com punição. Em seguida, os 
part icipantes deveriam escolher ent re est ímulos simples e compostos (diversas 
combinações dos est ímulos simples) . Foi observada preferência pela alternat iva 
com maior valor reforçador (e menor valor punit ivo)  e esquiva da alternat iva com 
menor valor reforçador (e maior valor punit ivo) . No segundo estudo, Falácia da 
conjunção:  sensibilidade à probabilidade dos eventos const ituintes (Lilian 
Rodrigues, Josele Abreu-Rodrigues, Virgínia Fava, Roberta Leonardo e Myriam 
Rodrigues) , os part icipantes foram expostos a est ímulos simples correlacionados 
com diferentes probabilidades de reforçamento:  a probabilidade baixa era sempre 
igual a 0,1, enquanto a probabilidade alta foi manipulada ao longo das condições. 
Em seguida, os part icipantes deveriam escolher ent re est ímulos compostos e 
est ímulos simples. Quando o est ímulo composto foi cont raposto a um est ímulo de 
baixa probabilidade, a ocorrência da falácia aumentou como uma função direta da 
magnitude da diferença ent re as probabilidades dos eventos simples. Quando 
comparado a um est ímulo de alta probabilidade, foi observada uma função foi 
inversa. No terceiro estudo, Falácia da conjunção:  efeitos do t reino com relações 
de inclusão e de cont ingências verbais (Josele Abreu-Rodrigues e Pablo de 
Souza) , metade dos part icipantes foi t reinada, inicialmente, a usar a regra da 
conjunção. Em seguida, todos os part icipantes foram expostos a dois est ímulos 
simples correlacionados com alta e baixa probabilidade de reforçamento, e 
solicitados a est imar as probabilidades de cada est ímulo. A at r ibuição de pontos 
para as est imat ivas foi manipulada de forma a produzir est imat ivas acuradas, 
inacuradas ou assistemát icas. Finalmente, os part icipantes deveriam escolher 
ent re est ímulos simples e compostos. Os grupos acurado e inacurado most raram 
preferência pelo composto e o grupo assistemát ico, indiferença ent re o composto 
e o est ímulo simples. O t reino com a regra da conjunção dim inuiu a incidência de 
falácia para os dois primeiros grupos Em conjunto esses resultados most ram que 
a falácia da conjunção é um fenômeno cont rolado por variáveis ambientais. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Falácia da conjunção 
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João Claudio Todorov (Universidade Católica de Goiás, Unb, IESB) , Ricardo Corrêa Martone 
(Universidade Católica de Goiás, Unb, IESB) , Márcio Borges Moreira (Universidade Católica de 
Goiás, Unb, IESB) , Maria Eloisa Bonavita Soares Piazzon ( ITCR -  Cam pinas)  
 5 é�ï%è�ð�æ ����

Reforço posit ivo, modelagem, aproximações sucessivas do comportamento, 
reforço diferencial, discrim inação de est ímulos, ext inção... Estes e out ros 
princípios e processos comportamentais são bastante conhecidos pelos analistas 
do comportamento. São também ensinados nos cursos de Psicologia por analistas 
do comportamento. Mas até onde vai a correspondência ent re o fazer e o dizer? 
Até onde usamos reforço posit ivo para tornar provável a ocorrência de tatos sobre 
os efeitos colaterais da punição? Até onde ut ilizamos a modelagem para ensinar 
novos comportamentos? Em que casos ut ilizamos reforço diferencial de out ros 
comportamentos no lugar de ext inção ou cont ingências punit ivas? O discurso 
teórico do Behaviorismo nunca venceu o debate, nem nunca vencerá. Somente 
resultados prát icos, derivados da ut ilização de seus princípios most rarão o quão 
eficiente poder ser a Análise Experimental do Comportamento no 
desenvolvimento de tecnologias de intervenção comportamental, sobretudo no 
campo da educação. O Sistema Personalizado de Ensino (PSI ) , ou Plano Keller, é 
uma dessas tecnologias derivadas de princípios comportamentais. O presente 
t rabalho descreve a implementação dessa tecnologia em uma I nst ituição de 
Ensino Superior, assim  como as vantagens e dificuldades de seu uso nos dias 
atuais. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Análise Experimental do Comportamento, Tecnologias de 
intervenção comportamental, Sistema Personalizado de Ensino. 
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Antônio De Freitas Ribeiro (Universidade de Brasília) , Liana Mousinho (UnB.) , Mariana Lage 
(UnB.) , Lucas Córdova (UnB.) , Antonio De Freitas Ribeiro (UNB)  
 5 é�ï%è�ð�æ ����

Este simpósio apresenta t rês estudos empíricos sobre a questão da 
independência funcional ent re os operantes verbais de tatos e mandos com a 
mesma forma de resposta. Replica estudos anteriores e sugere que a questão de 
independência funcional deveria ser vista como um cont ínuo e não de forma 
polarizada ent re independência versus interdependência. As relações ent re os 
operantes verbais seriam mais independentes no início da aquisição tornando-se 
mais inter- relacionadas com o evolver de repertórios mais diferenciados e 
complexos exigidos pelas cont ingências da comunidade verbal do falante. 
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Pat r icia Cam pos (PROFESSORA) , Rodrigo Silva (ESTUDANTE) , Priscila De Azevedo Barrozo 
(ESTUDANTE) , Fabricia Canela (ESTUDANTE) , Pat rícia Cam pos (PROFESSORA)  
 5 é�ï%è�ð�æ ����

A presente pesquisa pretende demonst rar o t reinamento de habilidades 
sociais em indivíduos com déficit  de atenção em idade escolar. A educação 
caracteriza-se por ser uma prát ica em inentemente social que amplia a inserção 
do indivíduo no mundo dos processos e dos produtos culturais da civilização. 
Neste ínterim  pode-se notar que a qualidade das interações sociais presentes na 
educação escolar se const itui em um dos importantes componentes envolvidos na 
consecução de seus objet ivos e no aperfeiçoamento do processo educacional. 
Neste meio já é comprovado que existe uma forte correlação ent re déficits no 
repertório de habilidades sociais dos alunos, o que provocaria um desempenho 
social pouco competente, e suas dificuldades de aprendizagem e baixo 
rendimento escolar. No caso de crianças e adolescentes se destacam t rês t ipos de 
resultados usualmente associados ou tomados como indicadores de competência 
social, a saber:  aceitação pelos colegas;  j ulgamento posit ivo por out ros 
significat ivos e out ros comportamentos adaptat ivos correlatos. Neste caso a 
competência social envolve um conjunto de comportamentos dent re os quais 
podemos destacar a relação com companheiros, o autocont role;  as habilidades 
sociais acadêmicas;  o ajustamento;  e a asserção;  todos esses componentes são 
sensivelmente prejudicadas pelo déficit  de atenção em qualquer uma das suas 
t rês formas principais (predominantemente desatento, predominantemente 
hiperat ivo ou o m isto) . E se a criança falha em qualquer um dos aspectos de 
interação social citados, isso pode gerar fracasso escolar e rejeição por parte dos 
colegas, além de out ros padrões de comportamentos problemát icos. Assim , a 
pesquisa em questão se propõe a analisar, at ravés de um t rabalho de campo, a 
eficácia do t reinamento de habilidades sociais em crianças que, 
comprovadamente possuam déficits de atenção sem comorbidades importantes 
(como o t ranstorno oposit ivo desafiador, t ranstorno de conduta, t ranstorno 
invasivo de desenvolvimentos, retardo mental, etc) , como uma forma de facilitar 
a recuperação dos déficits cognit ivos apresentados pela mesma. Sendo um 
t rabalho inovador e desafiador os pesquisadores pretendem, com a sua 
realização, integrar formas já estabelecidas e eficazes de promoção de 
habilidades sociais à reinserção social da criança com déficit  de atenção. Desta 
forma, o simpósio será composto por uma apresentação sobre o tema déficit  de 
atenção, out ra sobre o tema t reinamento de habilidades sociais em idade escolar 
e uma terceira apresentando os procedimentos de pesquisa empregados e os 
resultados alcançados. 
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Márcia Da Rocha Pit ta Ferraz (Clínicas Integradas) , Diana Alvim  Pena Canavarros ( ITCR -  
Cam pinas)  
 5 é�ï%è�ð�æ ����

Uma das queixas mais freqüentes apresentadas por pais e educadores que 
buscam auxílio em clínicas de psicologia são as dificuldades escolares. Estas 
dificuldades são descritas pelos pais e educadores como um rendimento escolar 
abaixo do esperado para a idade cronológica que não pode ser explicado por 
fatores orgânicos, at rasos de desenvolvimento ou medidas de educação 
inadequadas. Estas queixas, em geral, são acompanhadas de relatos de 
dificuldades de relacionamento com out ras crianças e adolescentes, passividade 
frente a situações-problema, desenvolvimento de est ratégias de estudo 
ineficazes, autoconceito negat ivo, dificuldades de seguir inst ruções e permanecer 
em uma at ividade. Ao lado destas dificuldades, muitas crianças que costumavam 
freqüentar habitualmente a mesma inst ituição de ensino, passam a recusar-se a 
ir  para a escola, apresentam queixas de palpitações, dores abdominais difusas, 
dificuldades para dorm ir e até mesmo comer. Adolescentes com história de 
dificuldades no rendimento escolar most ram-se desanimados e passam a 
apresentar os mesmos comportamentos descritos para crianças mais novas, 
quando em situações de avaliação, execução de tarefas de casa ou 
desenvolvimento de hábitos de estudo. O objet ivo do presente t rabalho é analisar 
os comportamentos de ansiedade e esquiva apresentados por cr ianças e 
adolescentes atendidos em clínica part icular ao longo de um período de 5 anos e 
relacioná- los aos repertórios de leitura, escrita e cálculo por eles apresentados, 
tendo em vista as exigências às quais foram submet idos nas escolas 
convencionais que freqüentavam e às expectat ivas da própria comunidade social 
a que pertencem. 
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Jaíde Aparecida Gom es Regra (consultório/ USP) , Fát im a Conte (consultório) , Mir iam  Marinot t i 
(CARE/ consultório)  
 5 é�ï%è�ð�æ ����

A Terapia do Comportamento se baseia a)  nas propostas de Skinner para 
uma abordagem cient ífica do comportamento humano e b)  em resultado de 
pesquisa básica e aplicada igualmente referenciadas em suas diret r izes. A adoção 
desta perspect iva ressalta o cont role e manipulação de variáveis para que 
modificações comportamentais possam ser at ingidas. As grandes diferenças ent re 
os set t ings de pesquisa e de atendimento clínico requerem est ratégias dist intas 
para se lidar com as inúmeras variáveis das quais o comportamento é função. O 
objet ivo desta mesa é discut ir  a part ir  de descrições de casos clínicos com 
crianças, est ratégias que possam ser ut ilizadas em situação de intervenção e que 
facilitem a obtenção de mudanças desejadas, acompanhadas de avaliação dos 
resultados observados.Serão discut idas formas de isolar variáveis na Clínica e 
metodologias que facilitam a ident ificação das variáveis cont roladoras. Serão 
discut idos casos que possibilitem ident ificar a sobreposição de variáveis que 
ocorrem durante a aprendizagem de comportamentos-problemas, e as hipóteses 
levantadas, que favorecem a elaboração de procedimentos comportamentais, com 
maior probabilidade de produzir mudanças. A interação de variáveis será 
analisada considerando o efeito das variáveis isoladas e combinadas. 

 3$/$95$6�&+$9(�  terapia e interação de variáveis 
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Lygia Rodrigues Ram os (Unianchieta) , Fernanda Thaís Nunes (Unianchieta) , Sônia Rodrigues 
Souza (Unianchieta) , Maria Crist ina Zago Castelli 
 5 é�ï%è�ð�æ ����

O presente t rabalho pretende relatar a experiência com pesquisa cient ífica 
no Cent ro Universitár io Padre Anchieta em nível de graduação, levando o 
pesquisador iniciante a reflet ir  sobre o contexto da realização de pesquisa para 
que at ravés dessa possa cont r ibuir para uma produção consistente do 
conhecimento. I niciamos nossa comunicação conceituando o que é pesquisa 
cient ifica, qual a sua finalidade e importância para a faculdade e para a formação 
do aluno. A seguir, faremos uma explanação de t rabalhos desenvolvidos e 
apresentados no XI I  e XI I I  Encont ro Brasileiro de Psicoterapia e Medicina 
Comportamental. Reconhecemos que a pesquisa cient ífica, tanto na área básica 
como nas áreas aplicadas, é necessária para a plena formação do aluno em 
graduação, tornando-o explorador, inovador e crít ico (Ades, 1981) . É at ravés do 
t reino em pesquisa que o aluno poderá apreender os conceitos teóricos, 
colocando-os em prát ica, e estabelecer alguns aspectos básicos deste 
t reinamento:  mot ivação (manter a part icipação relevância ( importância do t reino 
e seus objet ivos e est rutura (determ inação do conteúdo propriamente dito) , Ades, 
1981. Concluiremos alertando sobre as dificuldades enfrentadas durante o 
processo de desenvolvimento da pesquisa, considerando a disponibilidade de 
tempo e o acesso aos recursos necessários para a cont inuidade da mesma. 

 3$/$95$6�&+$9(�  pesquisa, contexto acadêmico, conhecimento 
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Adriana Rubio (UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO)  
 5 é�ï%è�ð�æ ����

Este t rabalho é um relato de experiência do ensino de Análise Experimental 
do Comportamento, ut ilizando-se filmes. Na disciplina de Análise Experimental do 
Comportamento do Curso de Psicologia da UMESP, ensinou-se realizar análise de 
cont ingências por meio da análise de filmes de circulação comercial. Além de 
aulas exposit ivas, 120 alunos part iciparam de at ividades ext ra-aula em grupos de 
quat ro a cinco integrantes. Cada grupo escolheu um filme. Os filmes escolhidos 
para representar as análises realizadas pelos alunos foram:  Um sonho de 
liberdade e o O últ imo samurai. Durante o período de aula os grupos foram 
reunidos e a análise foi acompanhada pela professora. Para cada aula, o grupo 
deveria t razer preparadas algumas at ividades, tais como:  assist ir  o filme, ler a 
bibliografia indicada para análise do filme, t razer as cenas do filme selecionadas 
pelo grupo, t razer uma análise de cont ingências prelim inar, rascunho do t rabalho. 
Ao longo das supervisões discut iu-se dúvidas levantadas pelos alunos em relação 
à realização da análise das cont ingências envolvidas nos comportamentos 
relevantes das principais personagens do filme e a compreensão dos processos 
comportamentais envolvidos nesta análise. A análise de cont ingências envolveu 
quat ro passos:  1)  a observação e regist ro de respostas das personagens em 
algumas cenas;  2)  relacionar a descrição destes comportamentos com a 
bibliografia indicada para a análise de cada filme;  3)  analisar os processos 
comportamentais responsáveis pela aquisição/ manutenção e/ ou modificação dos 
comportamentos observados;  4)  generalizar o conteúdo analisado no filme 
( ficção)  para a realidade social e fatos do cot idiano. Ao térm ino da supervisão, os 
alunos deveriam elaborar um texto que apresentasse a análise comportamental 
do filme escolhido. Esse texto não t inha um formato definido, mas deveria conter 
todas as informações presentes nos quat ro passos descritos acima. A avaliação 
desse t rabalho foi feita com base em dois cr itér ios:  1)  realização das at ividades 
realizadas ao longo do processo e 2)  aprimoramento dos t rabalhos escritos após 
as sugestões e crít icas do supervisor. Observou-se ao longo do processo o 
aumento da part icipação e do envolvimento dos alunos na disciplina. Este t ipo de 
est ratégia de ensino tem possibilitado a generalização dos conceitos ensinados na 
disciplina de Análise Experimental do Comportamento para situações do cot idiano, 
possibilitando ao aluno aplicar os conceitos vistos e ampliar seu conhecimento em 
conceitos não t rabalhados na própria disciplina. Além de ser uma alternat iva para 
a ut ilização de casos clínicos em situação de ensino. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Análise de Cont ingências, Filme, Ensino 
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Maria Júlia Ferreira Xavier Ribeiro (Universidade de Taubaté) , Ana Carla Barreto De Oliveira 
(Universidade de Taubaté) , Ana Beat riz Garcia Costa Carvalho (Universidade de Taubaté)  
 5 é�ï%è�ð�æ ����

A degradação do ambiente natural e a preocupação com o uso sustentado 
do ambiente têm mot ivado muitos estudos no campo do comportamento pró-
ambiental, tópico da Psicologia Ambiental. A abordagem behaviorista reconhece a 
determ inação recíproca homem-ambiente, fornecendo uma visão que pode gerar 
cont r ibuições para a intervenção que leva à conservação do meio ambiente. O 
presente t rabalho, de revisão de literatura, analisa estudos de diferentes 
abordagens teóricas sobre as variáveis significat ivas ao Comportamento Pró-
ambiental, reinterpretando-os à luz do behaviorismo radical de B. F. Skinner, por 
meio dos conceitos de comportamento social e de cultura e de relações 
cooperat ivas e compet it ivas. O método ut ilizado foi a pesquisa bibliográfica em 
art igos nas bases de dados disponíveis no Portal CAPES, em art igos publicados 
nos periódicos Journal of Environmental Psychology, Environment  and Behavior e 
Estudos de Psicologia, ent re out ras fontes que abordam a temát ica ambiental. 
Foram analisados art igos que relataram pesquisa, independente de sua vinculação 
teórica com o behaviorismo e neles foram considerados aspectos demográficos, 
conhecimento ambiental, valores, cultura e habilidades. Foi possível verificar que 
aspectos demográficos, como renda, sexo, idade e escolaridade, são pouco 
significat ivos. Variáveis como crenças, valores, relações sociais ( relatos verbais)  
são significat ivas pois most ram relação com a freqüência e topografia do 
comportamento pró-ambiental. O conhecimento ambiental sobre os mot ivos de 
conservação e habilidades de conservação possui um efeito significat ivo sobre o 
comportamento, perm it indo conhecer eventos cont roladores do comportamento 
responsável no ambiente. A análise perm it iu verificar que é de fundamental 
importância analisar o ambiente social em que ocorrem os comportamentos 
responsáveis (ou irresponsáveis)  no ambiente em que o indivíduo interage para 
compreender não as relações humanas por si só, mas estas no ambiente físico e 
social. Pode-se concluir que é fundamental invest igar variáveis que estão 
associadas à conduta adequada do homem no ambiente para elaborar est ratégias 
de intervenção ambientais eficazes sobre o comportamento pró-ambiental dos 
indivíduos. Além disso, o estudo do Comportamento Pró-ambiental perm ite 
conhecer procedimentos que promovem o autocont role, a cooperação dos 
indivíduos e a superação do individualismo na conservação do meio ambiente. O 
reconhecimento do Comportamento Pró-ambiental como uma categoria 
comportamental das mais relevantes à sobrevivência da espécie humana e da 
cultura deve levar os pesquisadores behavioristas ao maior envolvimento com 
esse t ipo de estudos, fornecendo informações efet ivas à Psicologia Ambiental 
sobre como pode ser possível produzir mudança de comportamento necessária à 
preservação ambiental e ao uso sustentado dos recursos naturais. 
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Fabrício De Souza, Evelyn Christ ina Barrelin ( ITCR -  Cam pinas)  
 5 é�ï%è�ð�æ ����

Uma vasta produção cient ífica caracteriza a ansiedade como uma sensação 
de apreensão diante da percepção de perigo futuro não muito bem delim itado. 
Tais sensações podem ser manifestadas de forma episódica, tônica, como é o 
caso da ansiedade generalizada, ou fásica, como o t ranstorno do pânico. A 
literatura, assim  como nossa prát ica clínica, indica que um grande cont ingente de 
pessoas apresenta algum t ranstorno ansioso. A efet ividade da terapia 
comportamental tem sido vinculada à exposição, à prevenção de resposta e a 
prát icas alternat ivas que visem, baseadas na análise funcional dos 
comportamentos dos clientes, a dim inuição da est imulação aversiva e uma maior 
adesão ao t ratamento. Muitos autores têm ressaltado a necessidade da adequada 
aplicação do método cient ífico na produção de conhecimento em ambiente clínico, 
principalmente para que seja possível verificar se uma mudança comportamental 
do cliente realmente ocorre em função do t ratamento ou se por efeito de 
variáveis externas à intervenção terapêut ica. Frente a essa necessidade e diante 
do nosso interesse em compreender a função dos aspectos ambientais na 
aquisição dos t ranstornos de ansiedade para que seja possível o desenvolvimento 
de programas de prevenção, iniciamos uma pesquisa com o objet ivo de invest igar 
os eventos que cont r ibuem para a instalação de um repertório classificado como 
sendo de ansiedade. Foram analisados os prontuários de 15 clientes, atendidos 
pelo orientador desta pesquisa, cujos comportamentos eram topograficamente 
compat íveis com as descrições de t ranstorno de ansiedade segundo o DSM- I V. 
Esses prontuários const ituíram-se a part ir  das anotações feitas pelo terapeuta no 
decorrer das sessões que, por um imperat ivo ét ico, não puderam ser gravadas. 
Part indo do pressuposto que nos apontava para os efeitos colaterais do emprego 
de cont role aversivo nas nossas prát icas sócio-educacionais, iniciamos a análise 
dos prontuários buscando ident ificar possíveis cont roles aversivos presentes nos 
ambientes presente e passado dos clientes que poderiam estar funcionalmente 
ligados às queixas de ansiedade. Por t ratar-se da análise de um material textual, 
foram ut ilizados procedimentos da análise de conteúdo no sent ido de auxiliar a 
análise e facilitar a ident ificação das cont ingências de vida dos clientes. 
Resultados prelim inares indicam que a submissão a cont ingências aversivas, tais 
como cobranças seguidas de punição, punições não cont ingentes, perdas e 
privações, associadas a um repertório social deficitár io, const ituem-se variáveis 
importantes na seleção de um repertório de respostas característ ico de 
t ranstornos de ansiedade. Embora prelim inares os dados revelam a importância 
das variáveis ambientais na et iologia dos t ranstornos de ansiedade afim  de que 
sejam viabilizados intervenções e programas de prevenção eficazes 
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Sérgio Cir ino (UFMG) , Karolina Am orim  ( IAAC -  Cam pinas)  
 5 é�ï%è�ð�æ ����

Efeitos de história sobre o comportamento atual de diversos organismos têm 
sido ident ificados pela Análise do Comportamento desde as suas primeiras 
publicações. Terrace (1963a)  most rou que pombos apresentavam desempenhos 
diferentes quando t ratados com drogas, em função de uma experiência prévia. 
Em 1964 Weiner avaliou efeitos de historia de condicionamento no desempenho 
de sujeitos humanos submet idos ao esquema de reforçamento em intervalo fixo. 
Barret t , em 1977 invest igou a possibilidade da recuperação de certa história 
sobre um responder atual de macacos que, metaforicamente, escondia efeitos de 
cont ingências passadas. Urbain, Poling, Millan e Thompson (1978)  usaram ratos 
como sujeitos e most raram a modificação de efeitos de drogas no responder em 
função de uma história const ruída no laboratório. Nas décadas de 80 e 90 uma 
série de art igos cont inuou a apontar efeitos semelhantes aos anteriores. Além dos 
art igos empíricos, publicações teóricas também corroboraram a importância das 
cont ingências passadas sobre o responder atual. Por exemplo, Skinner em 1953 e 
Sidman em 1960, apontaram com veemência a dimensão histórica na 
determ inação do comportamento atual dos organismos. Contudo, apesar das 
evidências teóricas e empíricas, ainda hoje a Análise do Comportamento padece 
de uma indefinição do próprio termo "história" . Tal indefinição se reflete na 
profusão de termos usados na literatura especializada para se referir  aos efeitos 
de cont ingências passadas sobre o comportamento atual. Os mais variados 
termos podem ser encont rados:  história comportamental, história de 
condicionamento, história operante, história passada, história de reforçamento, 
história de esquema, história latente, história de desempenho, dent re out ros. 
Alguns desses conceitos são perfeitamente intercambiáveis, mas out ros guardam 
sut is diferenças que podem ser cruciais na compreensão do fenômeno de história. 
O objet ivo do presente t rabalho é invest igar a própria história do termo "história"  
na Análise do Comportamento. Desde o seu surgimento até os dias atuais o termo 
história foi empregado com múlt iplas significações. A análise cuidadosa de tais 
significados pode lançar luz na atual compreensão do fenômeno de história e 
orientar as futuras invest igações que pretendam estabelecer conexões ent re 
cont ingências passadas e o desempenho atual dos organismos. 
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Augusto Am ato Neto (Universidade Presbiteriana Mackenzie -  PIBIC) , Cibele Freire Santoro 
(Universidade Presbiteriana Mackenzie)  
 5 é�ï%è�ð�æ ����

O objet ivo deste t rabalho insere-se no campo de estudo e aplicação do 
Treinamento em Habilidades Sociais. Sintomas de ansiedade, depressão e 
disfunções de ordem afet ivo-emocional, que estão freqüentemente presentes nas 
queixas de pacientes que procuram a Psicoterapia Comportamental Cognit iva, 
podem sugerir uma problemát ica na área das relações interpessoais e 
recomendar o t ratamento at ravés das técnicas específicas da área. Dados da 
literatura indicam que a compulsão periódica presente em pacientes obesos está 
relacionada com sintomas de ansiedade, dificuldades interpessoais e sintomas de 
t im idez e autodesvalorização:  fez-se um levantamento de padrões de resposta 
emocional em pessoas obesas e não obesas, at ravés de um I nst rumento de 
Avaliação de Habilidades Sociais e de Hábitos Alimentares, de caráter sem i-
est ruturado, const ruído a part ir  de diversos recursos para esse fim  na literatura 
especializada. A hipótese foi que o obeso poderia apresentar padrões de resposta 
emocional considerados patológicos em termos de Habilidades Sociais em 
comparação a indivíduos não obesos. O inst rumento foi aplicado a dois grupos de 
pessoas:  pessoas obesas e pessoas não obesas. Os itens de avaliação abordaram 
os seguintes aspectos da dimensão pessoal das habilidades sociais:  déficits de 
comportamentos, excessos comportamentais, nível de ansiedade social, cognições 
e sent imentos, contextos situacional e cultural, objet ivos e metas pessoais. A 
análise de grupos de Habilidades Sociais sugeriu uma maior freqüência dos 
seguintes pensamentos negat ivos nos obesos:  temem fazer e receber pedidos 
com muita freqüência, fazer e receber elogios, temem comportamentos negat ivos 
por parte dos demais na expressão de comportamentos posit ivos e defender seus 
direitos. Em relação aos hábitos alimentares verificou-se ent re os obesos a 
ausência de dificuldades ou cont role na ingestão de alimentos, não indicando 
presença significat iva de compulsão alimentar. Alguns resultados deste t rabalho 
são considerados sat isfatórios como orientadores do processo terapêut ico, por 
que iniciam o processo de autoconhecimento e detalham mais a análise do 
contexto do sujeito;  no entanto, o reduzido número de sujeitos perm ite uma 
sugestão de uma diferença ent re os grupos no que se refere à caracterização 
geral de expressividade emocional, diferença essa a favor de maior dificuldade de 
expressividade no grupo de obesos. 
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Juliana Gavazzoni (Unicenp) , Andréia Schm idt  (Unicenp)  
 5 é�ï%è�ð�æ ����

O presente t rabalho teve como objet ivo invest igar a incidência de 
comportamentos indicadores de vigorexia e auto- regras sobre a imagem corporal 
em homens prat icantes de musculação. Part iciparam da pesquisa nove homens 
com idades ent re 18 e 30 anos, que prat icavam musculação há, no m ínimo dois 
anos, com freqüência de exercícios igual ou superior a cinco vezes por semana. 
Foi realizada uma ent revista sem i-est ruturada com cada part icipante abordando 
temas como rot ina dos t reinos de musculação, hábitos alimentares, uso de 
substâncias, percepção da auto- imagem, at ividades sociais e profissionais, 
relações afet ivas e fam iliares. Em seguida foi feita uma análise funcional sobre as 
cont ingências envolvidas na instalação e manutenção dos comportamentos 
indicadores de vigorexia e o papel de auto- regras sobre a imagem corporal 
nessas cont ingências. Os resultados apontaram a presença de comportamentos 
vigoréxicos em todos os part icipantes, com freqüências diferentes, e uma relação 
funcional destes comportamentos com as auto- regras sobre a imagem corporal, 
assim  como diferenças nas auto- regras ent re os part icipantes com maior e menor 
freqüência de comportamentos indicadores de Vigorexia. Os resultados sugerem 
que as auto- regras funcionam como est ímulos discrim inat ivos nos 
comportamentos relatados e também como fatores mantenedores destas 
respostas. Porém, as auto- regras representam apenas um destes fatores, sendo 
importante considerar as demais cont ingências presentes no ambiente desses 
part icipantes. Essa pesquisa pode representar o início do entendimento deste 
t ranstorno dent ro de uma perspect iva de análise funcional. 
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Mayra Helena Meneghello (Universidade Mackenzie) , Cibele Freire Santoro (Universidade 
Mackenzie)  
 5 é�ï%è�ð�æ ����

Neste estudo, invest igou-se o padrão de expressividade emocional e de 
relações interpessoais em pessoas idosas, at ravés de inst rumento sem i-
est ruturado de avaliação comportamental. Testou-se a adequação de t rês 
inst rumentos elaborados e adaptados ara a aplicação em pessoas da terceira 
idade. Os inst rumentos foram a Escala Mult idimensional de Expressão Social Parte 
Cognit iva (EMES-C)  (Caballo, 2003) , Quest ionário de Assert ividade de Lázarus 
(Lázarus, 1970)  e Técnica de desenho de duas pessoas se comunicando, que foi 
mensurada at ravés do Sistema de Avaliação Comportamental da Habilidade Social 
(Caballo, 1987) .  As característ icas comportamentais pesquisadas foram, na 
esfera social:  acet ividade, part icipação/ não-part icipação nas at ividades, 
dom inância/  submissão, e na esfera afet iva, t r isteza/ alegria e medo/ coragem, 
preocupações e carências. Foram sujeitos depesquisa nove pessoas, com idade 
ent re 65 e 84 anos em t rês amost ras diferentes, com t rês pessoas em cada 
amost ra. Uma das amost ras foi formada ent re pessoas que freqüentam uma 
faculdade para a 3a.idade;  a segunda amost ra foi formada a part ir  de pessoas 
que vivem em cidade do interior;  a terceira amost ra foi formada por pessoas 
idosas da capital de São Paulo, escolhidas aleatoriamente em diferentes 
ambientes da cidade. Os inst rumentos aplicados most raram-se adequados para 
avaliação de habilidades sociais em idosos. Verificou-se que os idosos das 
amost ras apresentam passividade como característ ica predominante em seus 
comportamentos sociais.As principais característ icas que se destacam são com 
relação aos idosos frequentadores da faculdade apresentaram respostas 
assert ivas com relação à medo de defesas de seus direitos e medo de se 
expressar em público, sendo o grupo que mais se destacou com relação às 
habilidades sociais.Os idosos da capital de São Paulo apresentam maior 
passividade em situações onde precisam manifestar comportamentos negat ivos 
com medo da avaliação negat iva por parte dos demais e medo de fazer e receber 
pedidos. O grupo de idosos do interior de São Paulo apresenta característ icas 
marcantes de passividade principalmente em situações onde faz e recebe elogios 
e medo de desaprovação dos demais ao expressar sent imentos negat ivos e 
recusar pedidos. Os dados coletados puderam proporcionar a formação de um 
quadro detalhado das habilidades sociais do idoso, atendendo a necessidade de 
compreensão das pessoas de grupos de r isco para alguns t ranstornos emocionais. 
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Fábio Eduardo Da Silva (Universidade Tuiut i do Paraná) , Maria Crist ina Antunes (Universidade 
Tuiut i do Paraná) , Marli Do Rocio Boza (Universidade Tuiut i do Paraná)  
 5 é�ï%è�ð�æ ����

O crescente desenvolvimento tecnológico influencia os relacionamentos 
humanos, e em especial os fam iliares. Poucos estudos têm se dedicado a verificar 
a natureza e intensidade desse impacto. O objet ivo dessa pesquisa foi verificar se 
o uso excessivo de salas de bate-papo (chats) , acima de 25%  do tempo de vigília, 
estava relacionado com a qualidade dos relacionamentos fam iliares. Part iciparam 
do estudo 150 universitár ios dos cursos de Psicologia de Universidades de 
Curit iba. Os part icipantes eram usuários de chats e residiam com um grupo 
fam iliar. Um quest ionário composto de 35 questões, abertas e de múlt ipla escolha 
(Likert ) , medindo as seguintes variáveis:  dados sócio-demográficos, tempo de 
uso de chats, qualidade dos relacionamentos virtuais e qualidade dos 
relacionamentos fam iliares. Os dados foram avaliados pelo Mann-Whitney Test  
(SPSS, v8.0) , com um nível de significância de p<  0.05. 80%  deles t inha ent re 18 
e 25 anos, sendo 22,8 a média de idade. A maioria (83,9% )  eram solteiros, 
moravam com os fam iliares (83,7% )  e possuiam renda média de R$ 943,00. 
Apenas 11,3%  fazia uso excessivo dos chats, sendo que 29,0%  relatou ter pouca 
ou média sat isfação nos relacionamentos com quem morava, 74,2%  relatou que 
os relacionamentos virtuais são bons ou excelentes. Verificou-se que os 
estudantes que faziam uso excessivo de chats:  classificavam pior os seus 
relacionamentos fam iliares e obt inham menor sat isfação nessas relações, 
classificavam melhor os relacionamentos virtuais e obt iveram muito mais 
sat isfação nessas relações, apresentavam uma incidência maior de brigas e 
desentendimentos fam iliares;  se reuniam significat ivamente menos com os 
fam iliares para o jantar, antes de deitar, para conversar, ouvir música e rezar;  se 
comunicavam menos;  t inham menos coleguismo;  relatavam que as out ras 
pessoas percebiam suas famílias como "uma bomba relógio". Os dados sugerem 
que aqueles que fazem uso excessivo dos chats, tem mais dificuldades no 
relacionamento fam iliar e avaliam pior a qualidade dos relacionamentos. O uso 
excessivo de chats está relacionado com essas dificuldades relacionais. 
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Marcus Bentes De Carvalho Neto (UFPA) , Giovanni Prem y Torres Taytelbaum  (UFPA) , Rodolfo 
Dos Santos Malheiros (UFPA) , Alda Henriques Loureiro (UFPA) , Paulo Elias Gotardelo Audebert  
Delage (UFPA) , Gracy Tobias (UFPA)  
 5 é�ï%è�ð�æ ����

Os processos envolvidos na aprendizagem são, em geral, descritos como 
graduais. Um repertório seria const ruído de forma cont ínua at ravés de pequenas 
variações e seleções, como na modelagem operante. No início do século XX, 
Köhler desenvolveu alguns t rabalhos com chimpanzés para os quais organizava 
algumas situações problemát icas e regist rava se e de que forma os animais 
resolviam as tarefas. Observou na ocasião que algumas soluções eram obt idas 
por alguns sujeitos de forma abrupta. O autor chamou esse t ipo de aprendizagem 
súbita de " insight "  e tal conceito vem desde então sendo confrontado com as 
proposições gradualistas presentes nos modelos explicat ivos de Pavlov, 
Thorndike, e Skinner. Para alguns cognit ivistas, o fenômeno do insight  seria uma 
prova das lim itações de uma abordagem behaviorista da aprendizagem. Em 1945, 
Birch apresentou dados também com chimpanzés most rando que a ocorrência de 
uma resolução súbita dependia diretamente da experiência anterior com as 
habilidades pré- requisito da tarefa problema. Nos anos 80, Epstein desenvolveu 
uma série de experimentos com pombos invest igando quais seriam exatamente 
os pré- requisitos e os mecanismos que levariam a uma resolução por insight . 
Como Birch, most rou que os animais precisavam ter aprendido previamente os 
repertórios pré- requisito para que a resolução ocorresse. Adicionalmente, sugeriu 
que a fusão de repertórios previamente estabelecidos ocorreria at ravés de uma 
generalização funcional, na qual os diferentes Sds e as diferentes Rs seriam 
intercambiáveis. Os t rês t rabalhos aqui apresentados dão prosseguimento aos 
estudos de Epstein tentando ampliar nossa compreensão das variáveis 
reguladoras e mantenedoras do fenômeno do insight , além de testar sua 
generalidade. No primeiro estudo, testou-se o paradigma de Epstein com um 
filhote de macaco-prego (Cebus apella) , ensinando de forma separada duas 
habilidades diferentes (encaixar pares de objetos e "pescar"  uma caixa contendo 
com ida com uma vareta)  e depois testando um par novo de varetas encaixáveis 
diante de uma caixa contendo alimento. No segundo estudo, foi testada a 
hipótese de generalização funcional usando ratos como sujeitos (Rat tus 
norvegicus)  após o ensino separado de duas diferentes habilidades (empurrar um 
cubo na direção de uma luz e subir uma caixa e puxar um corrente)  e de um teste 
envolvendo empurrar uma caixa na direção de uma corrente, subir a caixa e 
puxar a corrente. No terceiro estudo, também com ratos, ut ilizou-se o mesmo 
procedimento de t reino e teste do segundo, contudo, um dos repertórios foi 
ensinado inicialmente por fuga e depois por esquiva sinalizada. A resolução por 
" insight "  ocorreria também em condições aversivas? 
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João Claudio Todorov (Universidade Católica de Goiás, Unb, IESB) , Ricardo Corrêa Martone 
(Universidade Católica de Goiás, Unb, IESB) , Márcio Borges Moreira (Universidade Católica de 
Goiás, Unb, IESB) , Noreen Cam pbell De Aguirre ( ITCR -  Cam pinas)  
 5 é�ï%è�ð�æ ����

Os desafios colocados pelas novas diret r izes curr iculares para o curso de 
psicologia estabelecem novas oportunidades para mudanças de prát icas 
educacionais, mudanças essas descritas na sua maioria em termos 
comportamentais. Tais mudanças envolvem, ent re out ras coisas, definições 
relat ivamente claras de repertórios comportamentais do aluno que devem estar 
estabelecidos ao final do curso. A ênfase da prát ica didát ica, então, passa do 
saber declarat ivo (saber sobre)  para o saber operacional (saber como) . O arranjo 
de cont ingências inserido no contexto educacional que leva à produção do saber 
sobre não leva, necessariamente, à produção do saber como. Este fato nos 
remete à seguinte questão:  que cont ingências devem ser dispostas no contexto 
educacional para produzir mais sistemat icamente o saber como e ot im izar a 
produção do saber sobre? Nossa experiência e o relato de colegas têm most rado 
que estabelecer tais cont ingências, ou mesmo descrevê- las, não é tarefa fácil. A 
Análise do Comportamento tem estudado este t ipo de fenômeno, que envolve o 
ent relaçamento de várias cont ingências, sob o nome de metacont ingência. A 
t ransformação da prát ica didát ica envolverá, certamente, a mudança de 
comportamento de professores, alunos e dir igentes universitár ios, com vistas à 
produção de dois produtos finais:  1)  A racionalização das at ividades;  e 2)  Melhor 
formação do aluno. Este t rabalho tem como objet ivo analisar a implementação 
das novas diret r izes curr iculares como um metacont ingência, podendo ser o 
Sistema Personalizado de Ensino uma das ferramentas cent rais para a consecução 
dos produtos finais supracitados. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Metacont ingências, Novas Diret r izes Curriculares, Sistema 
Personalizado de Ensino 
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João Vicente De Souza Marçal ( I nst ituto Brasiliense de Análise do Com portam ento) , Paula 
Carvalho Natalino ( I nst ituto Brasiliense de Análise do Com portam ento) , Andrea Dut ra 
( I nst ituto Brasiliense de Análise do Com portam ento)  
 5 é�ï%è�ð�æ ����

A ident ificação do quadro clínico de inúmeros t ranstornos psicológicos 
obedecem a alguns critér ios diagnóst icos baseados no DSM- I V da Associação 
Psiquiát r ica Americana ou no CI D-10 da Organização Mundial da Saúde. Não é 
incomum observarmos que vários psicoterapeutas ut ilizam tais manuais como 
guias para suas futuras intervenções. Ou seja, dependendo do diagnóst ico que é 
dado para os problemas apresentados pelo cliente, um t ipo específico de 
t ratamento é ut ilizado. Tal prát ica dá margem a aplicação indiscrim inada de 
"pacotes" de t ratamento, ent re os quais incluem-se as terapias medicamentosas e 
técnicas para redução ou cont role dos sintomas tais como relaxamento, cont role 
respiratório, parada de pensamento, dessensibilização sistemát ica, t reino em 
habilidades sociais (quando aplicável) , etc. Dent ro da visão da Análise 
Comportamental Clínica as dificuldades vividas por cada indivíduo que busca 
auxílio na terapia, vão além do nome que se possa dar ao conjunto de sintomas 
apresentados por eles. A visão t radicional sintomatológica é abandonada (que 
induz o terapeuta a focar apenas nos "comportamentos-queixas")  e o ponto de 
part ida passa a ser a análise cuidadosa das cont ingências que produziram e 
mantêm diversos comportamentos do cliente -  e não apenas os problemas -  além 
de uma análise mot ivacional e a ident ificação dos contextos que produziram 
est ilos interat ivos com ambiente. A história de cont ingências perm ite uma 
avaliação funcional refinada do processo format ivo do quadro clínico e possibilita 
o desenvolvimento de est ratégias específicas para cada caso, independente da 
sim ilar idade topográfica apresentada. A fim  de demonst rar a aplicação da Análise 
Comportamental Clínica serão apresentados casos clínicos com quadros muito 
semelhantes, mas com interpretações e t ratamentos diferenciados, com ênfase 
no auto-conhecimento e influenciada pelos modelos da FAP, ACT e Terapia por 
Cont ingências. A primeira apresentação abordará dois casos com diagnóst ico 
sim ilares e atuações diferenciadas, int itulada de:  "Diagnóst ico Depressão:  
sintomas semelhantes, avaliações e objet ivos terapêut icos diferentes". A Segunda 
apresentação, com o t ítulo de "Transtorno do Pânico:  quadros clínicos iguais -  
et iologias e t ratamentos diferentes", contemplará a atuação do terapeuta em dois 
casos a primeira vista sim ilares. E a terceira palest ra apresentará a "Análise de 
Cont ingências em casos de Bulim ia Nervosa:  a principal ferramenta do 
terapeuta".  

 3$/$95$6�&+$9(�  análise de cont ingências, sintomas, intervenção 
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Carolina Laurent i (Universidade Federal de São Carlos) , Kester Carrara (Faculdade de Ciências 
-  UNESP -  Cam pus de Bauru) , Lourenço De Souza Barba (Universidade Ibirapuera, São Paulo-
SP.)  
 5 é�ï%è�ð�æ ����

O modelo explicat ivo proposto pelo behaviorismo radical parece ser dist into 
daquele defendido por out ras ciências psicológicas. Mas em que consiste essa 
dist inção? O presente t rabalho pretende indicar possíveis respostas examinando 
um dos pivôs da discussão acerca da explicação cient ífica:  o conceito de 
causalidade. I sso será feito com base em reflexões fomentadas por J. S. Mill, E. 
Mach, S. C. Pepper. São inúmeras as cont r ibuições desses autores para a 
discussão da causalidade. Alguns princípios da filosofia de Mill, como a noção de 
leis derivadas, auxiliam no exame de um dos fundamentos essenciais da análise 
experimental do comportamento, ciência empírica inspirada no behaviorismo 
radical:  o comportamento pode const ituir um objeto de estudo em si mesmo. I sso 
conduz a uma reflexão sobre a independência da análise do comportamento em 
relação a out ras ciências, como por exemplo, a fisiologia. Uma out ra cont r ibuição 
à ciência do comportamento diz respeito ao emprego da relação funcional em 
subst ituição à relação causal. I sso se deu por influência de Mach. O que não é 
novidade para aqueles que têm fam iliar idade com discussões teórico- filosóficas do 
behaviorismo radical. Ent retanto, a aparente clareza da posição skinneriana não 
escapa a um quest ionamento que se pretende sondar:  a relação funcional seria 
um aprimoramento do modelo causal ou uma proposta de elim inação da 
causalidade do behaviorismo radical? Já o contextualismo pepperiano torna 
contundentes algumas questões com respeito ao confronto ent re causalidade e 
relações funcionais. Chamando a atenção não só para a evidente lim itação, em 
termos de análise, do modelo t radicional de causa e efeito, mas também para o 
ext raordinário potencial explicat ivo da noção de relações funcionais. I sso acaba 
por fundamentar uma visão molar de comportamento, o que pode envolver a 
descrição de relações funcionais voltadas para o desenvolvimento de 
comportamentos pró-ét icos. Obviamente, as questões aqui levantadas não 
esperam esgotar os problemas que cercam o conceito de causalidade. No entanto, 
elas têm o propósito de destacar algumas implicações teóricas possíveis, t razendo 
à baila t radições de pensamento filosófico e psicológico imprescindíveis à 
interpretação do texto skinneriano. Mais ainda:  a discussão da causalidade 
most ra também que determ inadas concepções filosóficas têm inegáveis 
implicações para a prát ica cient ífica do analista do comportamento. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Behaviorismo radical, causalidade, explicação do comportamento 
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�'(�36,&27(5$3,$�(�
0(',&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�±�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

' ��� ������������� , � ��� ��	 :  10: 40: 00   ) ��
 :  12: 00: 00 
�� 6 �������� �  CBM Clínica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 5$&,2&Ë1,2� (02&,21$/� (� 5(*8/$d2� $)(7,9$� 180$� 3(563(&7,9$�'(6(192/9,0(17$/�1$�,1)Æ1&,$�
 
Sim one Aparecida Dos Santos (Universidade Federal de Uberlândia) , Renata Ferrarez 
Fernandes Lopes (Universidade Federal de Uberlândia)  
 5 �����
�	 ����

Este t rabalho tem por objet ivo apresentar a ocorrência do raciocínio 
emocional na infância, enquanto um fenômeno natural do desenvolvimento, bem 
como, formas de regulação emocional (RE)  e sintomatologia fisiológica percebida 
frente à emoção de medo. Estas variáveis foram avaliadas em função do nível de 
est resse, nível intelectual, sexo e idade para uma amost ra não-clínica de crianças 
(n =  112;  idade ent re 6 e 10 anos) . As crianças foram testadas, inicialmente, a 
part ir  da Escala de St ress I nfant il e do Teste Matr izes Progressivas Coloridas de 
Raven. Posteriormente, os part icipantes deram respostas nas categorias sintomas 
fisiológicos, grau de periculosidade ( raciocínio emocional)  e est ratégias de RE 
frente a oito scripts/ histórias envolvendo informações de ameaça e segurança 
para os contextos interação social e integridade física. Os resultados indicaram 
uma correlação significat iva ent re a sintomatologia fisiológica e o medo para 
todos os scripts. I sto é, as crianças se referiram a perigo e a sintomas fisiológicos 
de ansiedade para scripts com e sem informação evidente de ameaça, indicando a 
presença de raciocínio emocional, e que o mesmo está associado ao 
desenvolvimento normal ( raciocínio emocional desenvolvimental) . O raciocínio 
emocional se most rou mais percept ível para o contexto envolvendo interações 
sociais e o fator idade interferiu na capacidade discrim inat iva frente à 
presença/ ausência de periculosidade apresentada no script . Assim  o raciocínio 
emocional se torna mais complexo à medida que o aparato cognit ivo da criança é 
aperfeiçoado. Os dados most raram que as crianças ut ilizaram com uma 
freqüência maior as est ratégias de RE interação social ( contexto integridade 
física) , e at ividade de dist ração (contexto interação social) . I sto indica que as 
est ratégias de RE podem estar ligadas ao contexto da emoção (ameaça física e 
ameaça social, respect ivamente)  e que a RE ocorre na presença de raciocínio 
emocional. Este fato indica que o raciocínio emocional desenvolvimental além de 
não interferir  nas habilidades de RE da criança, requer repertórios específicos de 
regulação do medo em diferentes contextos. Finalmente, as respostas de 
est ratégias de RE, bem como as respostas de raciocínio emocional (sintomas 
fisiológicos e grau de periculosidade percebidos)  não foram influenciadas pelo 
sexo ou nível de inteligência. Todos estes dados levam à conclusão de que o 
raciocínio emocional pode ocorrer na infância vinculado ao desenvolvimento 
normal. O caráter patológico do raciocínio emocional apontado na literatura, 
poderia ser caracterizado pela intensificação da emoção experimentada (presença 
de psicopatologia)  e da ação de vieses cognit ivos. Nas fases posteriores do 
desenvolvimento, este fenômeno poderia reflet ir  um ent rave na capacidade de 
discrim inação da periculosidade de est ímulos, dificultando a percepção apropriada 
dos mesmos no ambiente, bem como no uso das est ratégias de RE. 
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Elvira Aparecida Sim ões Araujo (Universidade de Taubaté -  UNITAU) , Maria Julia Ferreira 
Xavier Ribeiro (Universidade de Taubaté -  UNITAU) , Gisele Guirado (Universidade de Taubaté -  
UNITAU)  
 5 �����
�	 ����

Os pais são os primeiros modelos significat ivos de comportamento sócio-
afet ivo e mediadores da aquisição de habilidades sociais. Educar filhos é uma 
tarefa complexa;  e para cumprir o papel de agentes de socialização dos filhos, os 
pais ut ilizam-se de diversas est ratégias e técnicas para orientar seus 
comportamentos. Tais prát icas educat ivas podem promover o comportamento 
pró-social ou o comportamento ant i- social. O objet ivo desta pesquisa foi 
ident ificar as prát icas educat ivas parentais quanto ao comportamento social, sob 
a percepção de pais e filhos. A amost ra, por acessibilidade, foi composta por 18 
alunos de uma escola part icular, com idade ent re doze e quatorze anos, 18 mães 
e 12 pais destes alunos. Foi ut ilizado o I nventário de Est ilos Parentais ( I EP)  
elaborado por Gomide (2003) , que analisa sete prát icas educat ivas parentais 
dist intas;  duas delas inibidoras do comportamento ant i- social, classificadas como 
prát icas posit ivas, e cinco favoráveis ao desenvolvimento do comportamento ant i-
social, classificadas como prát icas negat ivas. As principais conclusões most ram 
que a semelhança na percepção ent re o filho e os pais quanto às prát icas 
educat ivas posit ivas e negat ivas abordadas estão presentes na maior parte da 
amost ra (55% ) . Foi possível verificar também, que nas famílias em que houve 
diferença na percepção do filho e dos pais (16% ) , a maioria indicou uma visão 
mais negat iva do filho em relação aos pais do que dos pais em relação ao filho. A 
ident ificação das prát icas educat ivas parentais por meio do I nventário de Est ilos 
Parentais, apresenta forte potencial de intervenção em grupos de orientação para 
a prevenção do desenvolvimento de comportamentos ant i- sociais em crianças e 
adolescentes, focando o incent ivo da monitoria posit iva e do comportamento 
moral, a evitação de prát icas como a disciplina relaxada, a punição inconsistente, 
a monitoria negat iva, a negligência e o abuso físico. Os resultados do I EP podem 
ser úteis também na elaboração de grupos de pais e filhos, para orientação no 
relacionamento fam iliar;  além de ser um rico inst rumento para o t rabalho em 
escolas e inst ituições, tendo em vista a possibilidade de ident ificação de famílias 
que necessitam de intervenção na orientação frente ao relacionamento pais-
filhos. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Comportamento Pró-Social;  Família;  Prát icas Educat ivas Parentais 
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Fabíola Alvares Garcia Serpa (Universidade de São Paulo) , Sonia Beat riz Meyer (Universidade 
de São Paulo)  
 5 �����
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Pesquisadores da análise do comportamento aplicada têm cada vez mais 
valorizado o desenvolvimento de repertório social nas mais variadas clientelas, 
especialmente com crianças. Tal preocupação just ifica-se at ravés da correlação 
encont rada ent re déficits em habilidades sociais e o desencadeamento de 
problemas na vida escolar, fam iliar e profissional. O t reinamento em habilidades 
sociais (THS)  tem obt ido sucesso no desenvolvimento deste repertório, em 
diversos estudos, embora pouco se conheça a respeito das diferenças individuais 
na aquisição, generalização e manutenção dos comportamentos aprendidos. O 
presente t rabalho tem como objet ivo examinar a aquisição e generalização de 
comportamentos relacionados à empat ia, civilidade e defesa de direitos em 
meninos, part icipantes de um THS, considerando seus resultados individuais, 
obt idos em avaliação anterior, realizada há quat ro anos. Part iciparam do estudo 
dezessete meninos, com idades ent re oito e nove anos, que no passado estavam 
divididos em dois grupos:  muito empát icos e pouco empát icos. Ut ilizou-se ainda 
dos relatos de seus pais e professores, como meio de verificar generalização para 
out ros contextos. Os meninos foram divididos em quat ro grupos e part iciparam 
de um t reinamento de habilidades sociais, com nove sessões, focalizando classes 
de comportamentos tais como confortar, consolar, iniciar conversação, dent re 
out ras. Para a composição de cada um dos grupos, procurou-se agrupar tanto 
meninos que foram anteriormente classificados como muito empát icos como 
também os pouco empát icos, ocasionando uma dist r ibuição semelhante em todos 
os quat ro grupos. Antes da abordagem de cada subclasse de habilidade a ser 
ensinada nas sessões, os part icipantes eram avaliados individualmente por meio 
de role-playing, ocasião em que também eram modelados alguns 
comportamentos-alvo e observava-se quantas tentat ivas cada part icipante 
necessitava para apresentar um desempenho sat isfatório. O t reinamento ut ilizou 
técnicas variadas e ainda os recursos do Sistema Mult im ídia de Habilidades 
Sociais para Crianças (SMHSC) , elaborado por Del Pret te e Del Pret te (2003) . 
Cada sessão apresentava também um período de recreação livre, em que se 
esperou observar, de forma natural, a aplicação e generalização dos 
comportamentos aprendidos. Todos os momentos foram regist rados em VHS e 
estão sendo analisados a fim  de que se possa expor os resultados durante a 
apresentação. Pretende-se comparar os desempenhos atuais dos part icipantes 
com a avaliação realizada há quat ro anos e discut ir  se um determ inado repertório 
social no passado é capaz de garant ir  diferenças na aquisição e generalização de 
out ros comportamentos no presente. (FAPESP) . 

 3$/$95$6�&+$9(�  aquisição e generalização;  empat ia;  habilidades sociais 
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Rosária Maria Fernandes Da Silva (UNIVALI ) , Liliane Fant ini (UNIVALI ) , Maria I sabel Do 
Nascim ento André (UNIVALI ) , Maria Lúcia Lorenzet t i (UNIVALI ) , Mir ian Crist ina Frei De Lyra 
 5 �����
�	 ����

O presente t rabalho tem como objet ivo relatar um Projeto de I nclusão 
desenvolvido pelo Programa de Atenção ao Discente, Egressos e Funcionários 
(PADEF)  e Núcleo de Apoio Psicopedagógico a pessoas com necessidades 
especiais (NAPNE)  da UNI VALI . O NAPNE tem como objet ivo mediar as relações 
que envolvem o processo de ensino/ aprendizagem e que cont r ibuam para a 
inclusão do aluno com necessidades especiais na UNI VALI  e nos Colégios de 
Aplicação. Essa mediação se efet iva at ravés de ações que ofereçam condições 
psicopedagógicas, físico-ambientais e psicossociais para a inclusão da pessoa com 
necessidades especiais nesta Universidade. Desta forma, este t rabalho const itui-
se como mais uma ação, do NAPNE, em busca de inclusão de pessoas com 
necessidades especiais no meio escolar. O Projeto I nclusão At ravés de Relatos I I  
foi realizado no ano de 2003 em uma turma de 1  ano do Ensino Médio do Colégio 
de Aplicação da UNI VALI  (CAU/ BC)  localizado no Campus de Balneário Camboriú 
(SC) . Este projeto teve como objet ivo esclarecer e dar mais informações sobre 
processo de inclusão, desm ist ificando assim , o convívio com pessoas que 
apresentam alguma necessidade especial. Como este t rabalho seria realizado com 
alunos de uma faixa etária ent re 15 e 17 anos optamos por t rabalhar de uma 
forma diferente:  combinamos com dois professores que cederam gent ilmente 
suas aulas (3h/ a)  e levamos para a sala cinco alunos com necessidades especiais, 
acadêmicos UNI VALI , para falarem sobre suas experiências. As mesmas foram 
abordadas at ravés de diversos temas:  Am izade, Profissionalização, Habilidades, 
ent re out ros. As deficiências dos alunos consist iam em:  Deficiência Visual, 
Deficiência Física, Deficiência Audit iva. Para mediar a comunicação dos alunos 
surdos estava presente, também, a I ntérprete do NAPNE. O t rabalho alcançou os 
resultados esperados que eram esclarecer e dar informações sobre como incluir 
pessoas com necessidade especial em sala de aula. O projeto resultou, também, 
em um documentário de 17 m inutos que relata a integração destes alunos. 
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Alexandre Montagnero (Universidade de São Paulo) , Álvaro Rodrigues (Cent ro Universitário do 
Triângulo) , Cláudia Furtado Borges (Universidade Federal de Uberlãndia) , Mariana Peixoto 
(Cent ro Universitário do Triângulo) , Reginaldo Do Carm o Aguiar (Universidade Federal de 
Uberlãndia)  
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As pesquisas clássicas na área da ansiedade, determ inaram que quando 
uma cont ingência sinaliza de maneira direta ou indireta que um est imulo aversivo 
estará presente, o organismo mobiliza uma série de respostas fisiológicas e 
motoras como comportamentos de fuga e esquiva e alterações no sistema 
nervoso autônomo tais como:  sudorese, t remores de repouso, taquicardia e 
respiração acelerada. Uma forma prom issora de se estudar experimentalmente a 
ansiedade em seres humanos, é ut ilizar antecedentes verbais em tarefas 
computadorizadas, capazes de mesurar as repostas e tempo de reação do 
organismo frente a est ímulos específicos. No Brasil este campo de pesquisa ainda 
é pouco invest igado. Este t rabalho tem o objet ivo de demonst rar como pesquisas 
nacionais tem sido conduzidas nesta área, explicitando os métodos ut ilizados, as 
hipóteses levantadas e os principais resultados alcançados em nossa realidade 
amost ral. Existem t rês grandes teorias que norteiam a pesquisa ut ilizando 
antecendentes verbais:  uma delas afirma que pessoas ansiosas focalizam sua 
atenção em est ímulos ameaçadores, desta forma, se configuramos uma tarefa 
onde o organismo precisa dividir sua atenção ente dois est ímulos, é provável que 
aquele que for ameaçador receberá considerável atenção. Out ro perspect iva 
afirma que pessoas ansiosas se recordam melhor cont ingências aversivas, deste 
modo const ruído tarefas onde o part icipante memorize listas de palavras neut ras 
e ameaçadoras, os ansiosos demonst rarão uma tendência a se lembrar 
significat ivamente mais destas últ imas. Por fim  existe a hipótese que pessoas 
ansiosas tem intolerância à est ímulos ambíguos, assim  diante de uma situação 
onde a presença ou ausência da aversividade não esta clara, sujeitos ansiosos 
vão responder com maior lent idão ou vão recair numa interpretação negat iva. 
Pesquisas na área de ansiedade feitas com softwares especiais, tem a vantagem 
de primarem pelo o cont role experimental, testar hipóteses, e ao mesmo tempo 
não expor o part icipante à cont ingências aversivas reais já que todas as tarefas 
são const ituídas de est ímulos semânt icos que remetem a ameaças 
filogenét icamente relevantes, tais como:  morte, doença, fratura etc. ou 
adquir idas pelo aprendizado operante como:  incapaz, rejeitado, hum ilhado etc. O 
impacto de cada variável na ansiedade é avaliado a part ir  da diferença de 
desempenho nas tarefas ent re sujeitos com diagnost ico de t ranstornos de 
ansiedade e um grupo cont role, avaliados com estat íst ica não paramétrica. O 
grande desafio deste campo de pesquisa é criar novas formas experimentalmente 
válidas e criat ivas de se avaliar a teoria. Nesta comunicação oral, pretende-se 
explicitar alguns indicat ivos de como isso pode ser feito. 
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Rosaria Maria Fernandes Da Silva (NAPNE/ PADEF-  UNIVALE-  ITAJAI / SC) , Liliane Fant ini 
(NAPNE/ PADEF-  UNIVALE-  ITAJAI / SC) , Mir ian Crist ina Frei De Lyra (NAPNE/ PADEF-  UNIVALE-  
ITAJAI / SC) , Maria Lucia Lorenzet t i (NAPNE/ PADEF-  UNIVALE-  ITAJAI / SC) , Maria I sabel Do 
Nascim ento André (NAPNE/ PADEF-  UNIVALE-  ITAJAI / SC)  
 5 �����
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O presente estudo relata o t rabalho desenvolvido pelo Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico a Pessoas com Necessidades Especiais da UNI VALI  
(NAPNE/ PADEF)  com uma criança (10 a)  do Colégio de Aplicação da UNI VALI  -  
CAU, que apresenta paralisia cerebral. A aluna apresenta dificuldades motoras 
(motr icidade ampla e fina)  e não tem a linguagem oral, fatores que dificultam o 
processo ensino-aprendizagem em sala de aula. O t rabalho está sendo 
desenvolvido por uma Psicóloga do setor uma vez por semana, durante uma hora. 
Os atendimentos têm um enfoque psicopedagógico, tendo como objet ivo principal 
o desenvolvimento de habilidades acadêmicas. Para tanto, ut ilizamos diversos 
materiais pedagógicos, como:  Softwares Educacionais, j ogos, let ras 
emborrachadas, livros ent re out ros. O computador é ut ilizado como um recurso 
pedagógico principal. Neste caso, ut ilizamos como ferramenta de ensino os 
Softwares Mest re â e ELI ZA que apresentam tarefas de discrim inação condicional, 
baseadas no procedimento de Matching to sample. Estas tarefas consistem na 
apresentação de um est ímulo modelo e dois ou t rês est ímulos sendo que somente 
um é o correto. Out ra at ividade desenvolvida com J. é o pareamento de números 
e let ras emborrachadas com os números e let ras do teclado. Esta at ividade tem 
como objet ivos o ensino da manipulação do teclado (digitação) , bem como a 
alfabet ização. Devido à paralisia cerebral J. apresenta movimentos espást icos, 
estes movimentos dificultam a digitação. Assim , foi adaptada ao teclado, uma 
placa de acrílico com furos. Estes furos deixam livre algumas teclas, sendo que o 
restante do teclado fica coberto pela placa impossibilitando que J. pressione teclas 
indesejadas. Desta forma, J fica sob cont role somente das teclas selecionadas 
pela Psicóloga, neste caso let ras e números, facilitando o processo de 
alfabet ização. Os dados coletados em 2004 demonst raram resultados posit ivos. J 
relaciona os números do teclado com os números emborrachados e já consegue 
digitar, com o auxílio da placa acrílica, os números em seqüência. E quando 
nomeados consegue relacionar com o número do teclado corretamente. Nas 
at ividades de pareamento de acordo com o modelo (softwares Mest reâ e ELI ZA)  J 
reconhece qual é o seu nome, dent re t rês nomes que aparecem na tela e 
demonst ra reconhecer cores, formas e números. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Habilidades acadêmicas, Matching to Sample, Parali 
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Pedro Barat t i (UFSJ) , Júlio Cesar Custodio (UFSJ)  
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Mesmo conquistando cada vez mais espaço no meio cient ífico, o 
Behaviorismo Radical cont inua sendo, muitas vezes, mal compreendido. Este 
t rabalho tem como objet ivo elucidar o equívoco que gira em torno do termo 
"radical"  dent ro da teoria behaviorista radical. O comportamentalismo, como é 
chamado no Brasil, envolve diferentes posições teóricas que, na maioria das 
vezes, não são discrim inadas pelos ouvintes, que passam a enxergar grandes 
problemas e equívocos ao t ratarem várias perspect ivas como sendo uma só. É 
preciso que o estudante de psicologia tenha uma clara dist inção ent re as diversas 
teorias que ganham o rótulo de comportamentalismo, para não confundir os 
pressupostos do Behaviorismo Metodológico, do Neo-Behaviorismo, e out ros, com 
o Behaviorismo Radical proposto por Skinner. É imprescindível, ao reportar sobre 
o behaviorismo, deixar bem claro sobre qual dos behaviorismos se está falando. 
Apesar de muito bem colocado, o termo Radical ut ilizado por Skinner pode gerar 
uma certa aversão que não é condizente com seu real sent ido. Afinal, muitos 
tendem a enxergar o termo "radical"  em um sent ido ext rem ista, quando, na 
verdade, se refere a um termo do lat im , que significa "raiz" .Questões referentes 
ao modo de como lidar com os sent imentos e com os eventos internos, assim  
como as correntes filosóficas que compõem o Behaviorismo Radical, são 
comumente vistas de maneira bastante equivocada, exist indo várias deturpações 
sobre os seus conceitos e gerando ainda maiores preconceitos. Pior do que não 
saber nada sobre a teoria behaviorista radical é pensar que a conhece o 
suficiente, e ser mais um cont r ibuinte para propagar os falsos rótulos e 
preconceitos que rodeiam esta linguagem. Linguagem esta que busca levar a 
psicologia ao status de uma ciência natural, com todas as vantagens já 
reconhecidas que tal status carrega. Em virtude desta discrepância ent re 
realidade e "achismos", foi proposta a criação deste t rabalho, que visa quebrar 
certos preconceitos que são fortes ent raves para um entendimento conciso da 
teoria, e elucidar conceitos básicos que são pilares para a real proposta do 
Behaviorismo Radical. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Behaviorismo Radical, Behaviorismo Metodológco e Mentalismo 
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Adriana Rodrigues (PUC Minas -  Arcos) , Lúcio Penha (UNINCOR) , Adelaine Freire (UNINCOR)  
 5 �����
�	 ����

O Condicionamento Respondente é uma das formas mais básicas de 
aprendizagem. Seu estudo e desenvolvimento possibilitam uma melhor 
compreensão do comportamento. Verifica-se atualmente no país que as pesquisas 
com essa forma de condicionamento são mais raras do que as pesquisas com o 
condicionamento operante. Essa pesquisa sobre o condicionamento respondente 
teve como objet ivo demonst rar os princípios desse condicionamento no 
laboratório didát ico ut ilizando os recursos da caixa de condicionamento operante, 
modelo ELT-02, possibilitando assim  um novo método para que estudos sobre 
essa forma de aprendizagem possam ser realizados por qualquer inst ituição que 
possua uma caixa de condicionamento operante com alguns recursos em seu 
laboratório didát ico. Foram ut ilizados como sujeitos experimentais nove ratos 
albinos da espécie Fischer 344, com idades no início do experimento de 90 dias 
de vida e com peso de aproximadamente 240 gramas submet idos aos seguintes 
experimentos:  1º. -  Habituação e est ímulo neut ro;  2º. -  Est ímulo incondicionado 
e resposta incondicionada;  3º. -  Emparelhamento;  4º. -  Est ímulo condicionado e 
resposta condicionada;  5 . -  Generalização de est ímulos;  6 . -  Condicionamento 
de 2ª. Ordem;  7º. -  Ext inção;  8º. -  Recuperação espontânea da resposta e 9º. -  
Supressão condicionada. No 1º. experimento, o Ss habituou ao est ímulo 
incondicionado (EI )  luz na intensidade dois da caixa que se t ransformou em 
est ímulo neut ro (EN) . No 2º. experimento, o choque na intensidade um da caixa 
(EI  aversivo)  provocou respostas emocionais incondicionadas (RI )  aversivas, tais 
como paralisação, aumento da evacuação e m icção, pêlos arrepiados. No 3º. 
experimento, o EN ( luz na intensidade dois)  foi emparelhado com o EI  (choque)  
fazendo com que a luz se tornasse um est ímulo condicionado (EC) . No 4º. 
experimento, a luz na intensidade dois (EC)  eliciou a resposta condicionada (RC) , 
ou seja, respostas semelhantes à RI . No 5º. experimento, est ímulos semelhantes 
ao EC (as t rês intensidades de luzes)  eliciaram RC at ravés da generalização de 
est ímulos. No 6º. Experimento, o apito (novo EN)  foi emparelhado com o EC ( luz)  
tornando-se um EC de 2ª. ordem. No 7º. experimento, a luz (EC)  deixou de 
eliciar RC aversivas no Ss devido ao fenômeno da ext inção. No 8º. experimento, a 
luz (EC)  voltou a eliciar RC aversivas no Ss, em função da recuperação 
espontânea. No 9º. experimento, o Ss não mais em it iu o comportamento 
operante aprendido ( resposta de pressão à barra)  devido à apresentação do EC. 
Os princípios do condicionamento respondente podem ser demonst rados na caixa 
de condicionamento operante, (ELT-02) , desde que se apresente criter iosamente 
os est ímulos da caixa e se observe cuidadosamente o comportamento do Ss, 
cont r ibuindo assim  para o estudo do condicionamento respondente no laboratório 
didát ico. 

 3$/$95$6�&+$9(�  condicionamento respondente, laboratório didát ico 
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Leonardo Marques (Universidade Federal da Bahia) , Sunna Azevedo (Faculdade Ruy Barbosa) , 
Am anda Rana (Faculdade Ruy Barbosa) , Mateus Souza (Faculdade Ruy Barbosa)  
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No presente estudo, argumenta-se que comumente o discurso ét ico tem 
sido relegado à segunda ordem. É defendido que este modo de ação parece ir  de 
encont ro à noção da sobrevivência da cultura enquanto valor moral últ imo, como 
defendido por Skinner em seus textos sobre a filosofia moral do Behaviorismo 
radical -  como por exemplo:  "Para Além da Liberdade e da Dignidade" e 
"Reflect ions on Behaviourism and Society" . Um part icular exemplo de subversão 
do discurso ét ico pode ser observado nos discursos sobre prát icas culturais. 
Pretende-se const ruir neste estudo uma revisão da relevância do estudo da ét ica 
enquanto discurso norteador de planejamento de prát icas culturais, com base em 
uma análise arqueológica de alguns textos skinnerianos produzidos no período 
referente à década de setenta. Como resultado das discussões sobre esse tema 
em grupos de estudos acadêmicos, pode-se afirmar que esse modo de pensar 
pode cont r ibuir para a efet ividade das intervenções nas prát icas culturais, uma 
vez que estas já seriam planejadas a part ir  de um discurso ét ico previamente 
pensado. 
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Tiago Ferreira (UFBA (Universidade Federal da Bahia) )  
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O objet ivo de estudo, proposto a part ir  deste texto, tem a Ciência do 
Comportamento como objeto e, mais especificamente, a fundamentação lógica da 
const rução do sistema ét ico skinneriano relacionado a produção de conhecimento 
cient ífico. O método ut ilizado para o quest ionamento deste tema é const ituído por 
uma análise epistemológica dos textos skinnerianos que versam sobre o 
conhecimento cient ífico e sobre as implicações ét icas de uma Ciência do 
Comportamento -  com um enfoque especial nos textos do autor publicados na 
década de 70. Argumenta-se, neste estudo, que a Ciência, no texto skinneriano, 
não é contemplação, mas ação. Enquanto ação efet iva no mundo, segundo o 
pragmat ismo implícito na formação do Behaviorismo radical, a ciência não apenas 
descreve/ explica o comportamento, mas também prescreve ações prát icas e 
afirma anátema a não interferência em modificações culturais. É destacado que, 
na sistemat ização ét ica, a ciência do comportamento encont ra uma das suas 
principais fontes de crít icas:  se a ét ica da ciência do comportamento também é 
aprendida, como fiar-se na ciência para seguir determ inadas regras? A resposta 
skinneriana (principalmente nos escritos da década de 70)  segue paralela a 
reflexão Foucault iana sobre o saber/ poder:  para que a ciência do comportamento 
seja permeada pela ét ica, o poder ( leia-se como saber)  deve ser part ilhado. A 
ampliação do cont role por est ímulos oriundos do Behaviorismo radical para a 
população em geral parece responder a const rução do cont role face-a- face, 
proposto por Skinner em suas reflexões sobre a sociedade. Não obstante, 
especialmente em seu novo prefácio para o texto "Para alem da liberdade e da 
dignidade", Skinner parece abrir mão do "embate" cont ra as inst ituições e propõe 
um novo poder (o quarto poder)  para responder a maneira de expandir o 
conhecimento. Argumenta-se que tal escape ét ico parece destoar das propostas 
skinnerianas da década de 70 e é proposto, neste estudo, uma crít ica a tal saída 
ét ica. O fechamento destas reflexões procura reflet ir  elementos para o ensino da 
Ciência do Comportamento atentando para os desdobramentos das reflexões 
ét icas. 
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O presente t rabalho relata a inclusão de uma aluna (E)  que tem paralisia 
cerebral (PC)  na 3ª série do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação da 
UNI VALI  (CAU/ I tajaí/ SC) . Objet iva-se, mais especificamente, relatar um 
procedimento para o ensino da leitura, at ravés dos recursos do software de 
apresentação (Power Point ) . (E)  atualmente com 11 anos, apresenta 
espast icidade motora ( t ronco, pernas e braços) , além de ter baixa visão. (E)  
freqüenta o Núcleo de Apoio Psicopedagógico a Pessoas com Necessidades 
Especiais (PADEF/ NAPNE) . A psicóloga responsável por (E) , desenvolve at ividades 
de apoio e orientação aos professores e equipe técnica do CAU, bem como atende 
individualmente (E)  duas vezes por semana, nas dependências do NAPNE. A baixa 
visão e falta do cont role do t ronco são os problemas que mais at rapalham o 
processo de aprendizagem de (E) . Assim , somente a ampliação dos livros não era 
suficiente. O problema não era só a baixa visão, mas também perder o cont role 
da cabeça quando o corpo pendia para frente. Quando isto acontecia, (E)  ficava 
perdida em meio a tantas let ras e frases, não sabendo mais onde estava lendo. 
No final de 2004 (E)  fazia uma leitura silabada e, às vezes ainda, precisava 
solet rar let ra por let ra, o que não perm it ia que ela fizesse uma leitura com 
compreensão. Assim , depois de muitas est ratégias de ensino, começamos a 
digitar textos no software de apresentação. Digitávamos sílaba por sílaba em uma 
caixa de texto usando o recurso da apresentação personalizar animação, 
escolhendo a opção surgir da esquerda para a direita. Este procedimento perm it iu 
que (E)  t ivesse mais segurança na leitura, pois a formação da palavra seguia a 
seqüência das unidades m ínimas. Acabando com o problema de se perder na 
leitura, causado por suas lim itações. Tomamos o cuidado de digitar a palavra toda 
(ut ilizando o mesmo recurso)  após a apresentação da mesma palavra t rês vezes 
no texto. Também, quest ionávamos o que ela t inha entendido da frase lida, isto 
garant ia a leitura com compreensão. Estes procedimentos possibilitaram o avanço 
na leitura de (E) , atualmente, a referida aluna, lê e escreve (digita)  com mais 
fluência e faz a leitura de um livro a cada sessão no NAPNE. 
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