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RESUMO: Skinner apresenta nas William James Lectures, nos idos da década de 40, e 
no seu Verbal Behavior (1957) uma taxonomia dos tipos de operantes verbais e, 
também em alguns casos, dos subtipos decorrentes de variações nas formas de relações 
controladoras responsáveis pela emissão das respostas verbais. É a análise de tais 
variações, diretamente implicada na interpretação comportamental oferecida por 
Skinner que, tomada em termos da descrição de relações funcionais entre eventos do 
ambiente e do organismo, permitiria o tratamento de cada uma das ocorrências 
específicas do comportamento verbal. Diretamente envolvido nesse tópico, temos os 
subtipos de operantes verbais denominados de extensões do tacto. Trata-se do conjunto 
de tactos estendidos, ou tactos emitidos em situações estimuladoramente novas em sua 
totalidade. Os tactos estendidos, além de representarem uma porção fundamental do 
repertório verbal, à medida que marcam o contato do falante com o “mundo físico” de 
uma maneira “original”, acabam contribuindo na geração de comportamentos verbais 
novos resultantes de novas combinações de unidades já estabelecidas. Tais 
combinações, difundindo-se na comunidade verbal podem, ainda, corresponder a um 
incremento de originalidade verbal significativo para o grupo, modificando a forma 
como esse interage verbalmente com o seu ambiente, verbal ou não. Temos, dentre as 
extensões do tacto: genérica, metafórica, metonímica, solecista, nomeação e 
adivinhação. Uma primeira distinção entre tais extensões do tacto pode ser feita a partir 
da relação do estímulo verbal produzido com os seus efeitos no controle do 
comportamento do ouvinte, e para a comunidade verbal como um todo. Trata-se, ainda, 
de conceber uma gradação em termos da originalidade que determinado tipo de 
extensão do tacto representa para a comunidade verbal. Ainda, a difusão dos estímulos 
verbais produzidos por tais extensões do tacto correspondem, naturalmente, àquilo que 
pode ser figurativamente denominado de “extensões do uso de palavras” pela 
comunidade verbal como um todo. Nesse sentido, uma categorização das extensões do 
tacto, correspondendo à interpretação das diferentes relações de controle existentes 
entre estímulos não verbais e respostas verbais em falantes individuais, permite uma 
explicação produtiva de parte das modificações que sofrem a língua falada por uma 
determinada comunidade verbal. A partir disso, sugere-se que é por meio de uma 
explicação alicerçada no comportamento verbal individual que a proposta skinneriana 
pode dar conta de explicar parte importante das criações verbais geradas pelo grupo, 
inclusive considerando as diferenças existentes entre diferentes comunidades verbais. 
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RESUMO: A apresentação deste caso clínico exemplifica a utilização do 
Acompanhamento Terapêutico como intervenção realizada com um jovem de 17 anos 
com deficiência mental leve, que apresentava comportamento compulsivo direcionado a 
plantas. O comportamento do cliente consistia em quebrar ou arrancar galhos de 
determinados tipos de arbustos de sua preferência, completando um ritual que envolvia 
coletar galhos e quebrá-los minuciosamente, até a sua total destruição. Até então todas 
as tentativas para eliminar este comportamento basearam-se no estabelecimento de 
regras por parte dos pais, professores e terapeuta, e na punição do comportamento, o 
que apresentou resultados bastante limitados. Em combinação com outros 
procedimentos clínicos, optou-se por uma nova estratégia onde a terapeuta realizava 
passeios com o cliente, em ambientes nos quais arbustos e plantas estivessem 
disponíveis, como praças e jardins próximos à sua casa. O objetivo era desenvolver 
novos repertórios comportamentais por parte do cliente, como autocontrole diante do 
estímulo “ planta” , aprendizagem de habilidades sociais específicas que permitissem ao 
cliente estabelecer e manter contato social, além da prevenção de comportamentos de 
risco, já que freqüentemente o cliente se machucava ao manusear as plantas. No 
decorrer do tratamento, observou-se um decréscimo acentuado no comportamento do 
cliente de arrancar galhos e um aumento de comportamentos de observação e relatos 
verbais acerca da beleza das plantas.   
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FILIAÇÃO ACADÊMICA: Psicc-Instituto de Psicoterapia e Análise do 
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RESUMO: A característica do Transtorno Desafiador de Oposição é um padrão 
recorrente de comportamento desafiador, desobediente e hostil para com figuras de 
autoridade, e se caracteriza pela ocorrência freqüente dos seguintes comportamentos: 
descontrole emocional, discutir com adultos, recusa a obedecer regras de adultos, fazer 
coisas com o intuito de aborrecer as pessoas e responsabilizar os outros por seus 
próprios comportamentos.  Este transtorno é comum em famílias nas quais os cuidados 
da criança são perturbados por uma sucessão de diferentes responsáveis, de práticas 
rígidas, inconsistentes ou negligentes de criação dos filhos ou naquelas com séria 
discórdia conjugal.  Embora neste caso o cliente seja a família, a pessoa mais afetada 
pela discórdia é a filha adolescente, a qual recebeu o foco central do tratamento. O 
objetivo deste trabalho é descrever e analisar a intervenção de ATs junto à adolescente 
com comportamentos característicos do Transtorno Desafiador de Oposição, e o 
controle exercido pelas variáveis presentes no contexto familiar da adolescente. O 
trabalho dos ATs teve como meta modelar comportamentos de estudo e habilidades 
sociais através de modelos presentes no ambiente natural da cliente. A intervenção 
consistiu de acompanhamento diário da rotina escolar, e de um dia nos fins de semana, 
com atividades sociais, além da psicoterapia individual e familiar. A cliente tinha como 
obrigação: ir às aulas todos os dias, estudar à tarde na presença dos ATs, ir à terapia e 
minimizar os comportamentos agressivos em relação aos familiares. Como a cliente 
apresentava preocupação exacerbada com a aparência física, e comportamentos de se 
vestir inadequados, um segundo objetivo da intervenção era o de diminuir a valorização 
destes aspectos pela cliente, melhorando sua aparência física. O sucesso da cliente era 



valorizado e premiado com programas com amigos, mesada e compras. Durante o 
tratamento a cliente concluiu uma etapa de seus estudos, e diminuiu os comportamentos 
agressivos por alguns períodos, apresentando recorrência deste comportamento em 
função de variáveis presentes no contexto familiar da adolescente. Estas variáveis 
podem ser descritas como, baixa tolerância dos pais para com a filha, educação 
inconsistente, presença de agressões entre os próprios pais e falta de imposição de 
limites. Pode-se observar melhoras significativas, embora inconsistentes, em função da 
intervenção dos acompanhantes terapêuticos. Alguns dos comportamentos apresentados 
pela cliente no início do tratamento como o de oposição ao iniciar os estudos diminuiu 
de freqüência, enquanto que comportamentos socialmente habilidosos começaram a 
aparecer, como pedir desculpas, manter conversas, e vestir-se de forma adequada para o 
contexto. A manutenção dos padrões comportamentais adequados da adolescente será 
possível se o trabalho de orientação dos pais conseguir com que estes apresentem 
comportamentos pró-educação da filha e reduzam comportamentos agressivos entre o 
casal.  
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RESUMO: A constituição de redes de apoio afetiva e social composta por familiares, 
vizinhos, professores, parentes, e outros, são importantes moderadores no 
desenvolvimento inicial e posterior do indivíduo, reforçando o sentido de eficácia 
pessoal. Pode, também, favorecer a adaptação às situações de stress, e de suscetibilidade 
a distúrbios físicos e emocionais. Considerando que a rede de apoio modifica-se ao 
longo do tempo e relaciona-se com a expectativa de vida que a pessoa possui nestas 
diferentes etapas, o presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de 
uma pesquisa piloto realizada pelo projeto "A rede de apoio afetiva e social da mulher 
dos 7 aos 91 anos: uma análise funcional", da cidade de Londrina – PR, que estuda as 
características qualitativas e quantitativas da rede de apoio destas mulheres, e as 
relaciona com as seguintes categorias: história de vida, relacionamento com os pais, 
auto-imagem, percepção social, sentido de vida e coping. Visto que, em nossa 
sociedade, a vida da mulher apresenta eventos marcantes em intervalos de, 
aproximadamente 7 anos, optou-se por entrevistar mulheres dos 7 aos 91 anos com 
intervalos de 7 anos. Neste trabalho serão analisadas 60 entrevistas, 5 de cada faixa 
etária, quanto à relação entre a rede de apoio afetiva e social, idade e sentido de vida das 
participantes. O item “ sentido de vida”  foi dividido em 5 classes: material, saúde, 
sentimento, conhecimento e ausência de sentido de vida. A partir das entrevistas 
realizadas, foram feitas classificações dos relatos a respeito do sentido de vida nas 5 
classes acima descritas e análises quantitativas dos itens relacionados. Dentro dos 
resultados obtidos destaca-se o aparecimento da classe “ sentimento”  em todas as idades 
pesquisadas, sendo, ainda, a classe mais recorrente em cada faixa etária. A classe 
“ material”  apareceu predominantemente entre mulheres de 21 a 63 anos. Já 
“ conhecimento”  esteve presente com maior freqüência entre as idades de 7 a 49 anos. 
Dos 70 aos 91 anos houve uma predominância das classes “ sentimento”  e “ saúde” , 
sendo que não foram citadas: “ material”  e “ conhecimento” . Concluí-se que o 
aparecimento da classe “ conhecimento”  nas faixas de 7 a 49 anos pode estar relacionado 
ao fato de que nestas faixas etárias as pessoas encontram-se na fase mais produtiva da 
vida, onde a busca do conhecimento é recompensada socialmente. Observou-se a classe 
“ material”  dos 21 ao 63 anos, o que pode indicar que, nesta faixa etária, as pessoas 



buscam usufruir de suas conquistas materiais. Como as pessoas idosas geralmente 
encontram-se privadas de condições físicas favoráveis, a classe “ saúde”  encontrou-se 
bastante presente, mostrando o quanto é valorizada, juntamente com “ sentimento” , 
provavelmente porque essas pessoas não têm mais condições de ter seus objetivos de 
vida relacionados à produtividade profissional, valorizando mais os aspectos 
sentimentais, fato constatado pela grande quantidade de pessoas encontradas em suas 
redes de apoio.   
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RESUMO: A terapia de Aceitação e Compromisso é baseada na Análise do 
Comportamento, e interessa-se pelo contexto sócio-verbal enquanto gerador de 
problemas psicológicos. Sua estratégia consiste em alterar a forma como as relações 
verbais funcionam. Para isso busca alterar a esquiva emocional do cliente, as respostas 
literais disfuncionais e a inabilidade de assumir e manter compromisso com a mudança 
comportamental. O objetivo deste trabalho é descrever a terapia de aceitação e 
compromisso, suas implicações, bem como suas formas de aplicações, e também 
abordar esse tipo de terapia com grupos. O método utilizado foi a analise e comparação 
de literatura pertinente ao assunto. A ACT é uma proposta de terapia fundamentada no 
behaviorismo radical e nas pesquisas recentes na área de comportamento verbal. 
Acredita-se que não são os comportamentos problemáticos que devem ser modificados, 
mas sim o contexto sócio-verbal em que ocorrem. O cliente que procura o tratamento da 
ACT chega à terapia com algumas regras formuladas a partir da comunidade verbal da 
qual faz parte. São elas: emoções e pensamentos são causa de padrões comportamentais 
indesejados; eles devem ser objetos de modificação, controle ou eliminação direta; 
respostas de esquiva destes encobertos são socialmente solicitadas, encorajadas e 
necessárias. As conseqüências desses comportamentos são a esquiva emocional, falta de 
acesso ou sensibilidade a novas contingências e falta de compromisso com a mudança. 
O processo de tratamento de ACT é dividido em cinco etapas: desamparo criativo; 
controle de eventos privados; discriminação entre o  eu (contexto) e o comportamento; 
escolha e valorização de uma direção; abandono da disputa.Com a ACT espera-se 
quebrar os seguintes contextos: de literalidade, de dar razões, e de controle, bem como 
desenvolver a tolerância e a aceitação emocional por meio da experienciação das 
emoções. A ACT no contexto de grupo é uma intervenção atraente pois encaixa-se bem 
ao processo interativo, especialmente exercícios experimentais, metáforas e discussões 
interrogatórias; os participantes do grupo podem ajudar com a devolutiva do material de 
ACT; o grupo colabora como um terreno fértil para intervenções poderosas; os clientes 
têm a oportunidade de estarem presentes com visões que estão “ emergindo” , e isto 
funciona como uma forma de modelação e exposição. Dada a relevância dos resultados 
obtidos através da ACT e seu embasamento nos pressupostos da analise do 
comportamento, concluí-se que seu estudo é essencial para a formação de terapeutas 
comportamentais.   
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RESUMO: Um procedimento eficaz de ensino de leitura deve enfatizar tanto a 
compreensão do material lido como o desenvolvimento da habilidade de ler palavras 
novas. Analistas do comportamento, que definem a leitura como uma rede de 
repertórios verbais interligados, têm desenvolvido procedimentos de ensino de leitura 
baseados no paradigma de equivalência de estímulos. O presente estudo utiliza um 
destes procedimentos para avaliar o efeito de variáveis no desenvolvimento de controle 
por unidades textuais mínimas, que garante a emergência de leitura de palavras novas 
formadas pelas unidades das palavras treinadas. As variáveis avaliadas foram: 
quantidade de treino; unidade ensinada (palavras vs. palavras e sílabas) e história de 
aprendizagem com o procedimento. Doze crianças, de 5 a 7 anos, foram expostas a duas 
fases experimentais, compostas, cada uma delas, por seis ciclos de treinos e testes de 
discriminação simples e condicional, com um total de 12 palavras treinadas e 14 
testadas em cada fase. As crianças realizaram, em cada fase, ou o Treino de Palavras 
(P), ou o Treino de Palavras e Sílabas (PS). Observou-se ao longo do treino uma 
diminuição de erros e de tentativas necessárias para atingir o critério de aprendizagem, 
todos concluindo com desempenho bastante satisfatório. Nos testes de leitura 
recombinativa, todas as crianças aumentaram seu desempenho após o treino e 
apresentaram diferenças em relação ao desempenho de participantes-controle. Os 
participantes expostos inicialmente ao Treino P seguido pelo Treino PS apresentaram 
resultados mais elevados durante a Fase 2, enquanto que os participantes expostos 
inicialmente ao Treino PS apresentaram resultados mais baixos e mais semelhantes em 
ambas as fases. Os resultados sugerem que tanto o treino das sílabas como a história de 
aprendizagem com o procedimento de treino tenham influenciado o desempenho dos 
participantes expostos ao Treino PS na Fase 2. O procedimento utilizado foi efetivo 
para o ensino de discriminações com estímulos e respostas envolvidos no 
comportamento de ler. Todos os participantes apresentaram aquisição rápida de leitura 
com compreensão das palavras de treino e algum grau de leitura recombinativa com o 
procedimento baseado no paradigma de equivalência de estímulos, replicando estudos 
anteriores. O paradigma de equivalência de estímulos, mais uma vez, se mostrou útil 
para o desenvolvimento de metodologias de ensino e avaliação de leitura oral e com 
compreensão. O estudo contribuiu para o desenvolvimento de metodologias alternativas 
de ensino de leitura para crianças com dificuldade de aprendizagem, podendo ser 
utilizadas para complementar as atividades escolares destas crianças. 
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RESUMO: O role playing game é um jogo de representações verbais cujo número de 
adeptos vem crescendo em vários países e cuja prática vem sendo apontada pelos meios 
de comunicação como prejudicial, provocando comportamentos anti-sociais. Não há 
confirmação científica desses dados, mas há indícios de que os jogadores possam 
apresentar déficits na área de habilidades sociais. Objetivou-se verificar diferenças entre 
as habilidades sociais dos jogadores de RPG e dos não-jogadores. Participaram 60 
homens (30 jogadores e 30 não-jogadores) residentes de Curitiba com idades entre 18 e 
25 anos. As características dos jogadores definiram as características dos não-jogadores 
selecionados. Grande parte da amostra foi caracterizada por estudantes que 
apresentaram nível de escolaridade superior incompleto, que estudavam a noite e 
trabalhavam. Os jogadores foram selecionados a partir de listas virtuais de discussão 
sobre RPG, uma livraria especializada no jogo, uma lan house e contatos indicados 



pelos participantes. O repertório de habilidades sociais dos participantes foi avaliado 
pela aplicação do IHS-Del-Prette e o grupo de jogadores respondeu a uma entrevista 
adicional. A análise de dados foi feita pela aplicação do qui quadrado nos escores do 
inventário e pela comparação dos percentuais de respostas da entrevista. O qui quadrado 
não se mostrou significativo ao nível de 5%, indicando não haver diferenças 
significativas entre os grupos. Observou-se que o valor de p referente ao fator 2 
(habilidades de auto-afirmação na expressão de sentimento positivo) é 
consideravelmente menor que os demais valores, questionando-se a validade desse dado 
em uma amostra maior. As respostas dadas pelos jogadores na entrevista não indicaram 
diferenças entre o convívio com colegas jogadores e não jogadores. Não houve 
correlação entre o tipo de sistema jogado e o nível de repertório social avaliado. Mesmo 
diante de especulações sobre conseqüências prejudiciais geradas pelo jogo, os 
resultados da presente pesquisa não indicaram haver diferenças entre os repertórios de 
habilidades sociais dos grupos selecionados.  
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RESUMO: A temática da homossexualidade implica na consideração das práticas de 
relações homoafetivas mais do que na conceituação do próprio termo. É um assunto 
difícil de ser tratado porque cada pessoa tem um conceito sobre o que é 
homossexualidade, e principalmente sobre suas causas e “ cura” . Neste trabalho, será 
explicitado alguns aspectos do atendimento ao público LGBTs (lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros) no “ Centro de Referência em Direitos 
Humanos LGBT”  administrado pela OnG (organização não governamental) 
“ Estruturação”  em Brasília-DF. Usualmente, as OnGs nessa área trabalham com 5 
diferentes segmentos: homossexuais (gays), lésbicas, bissexuais, transexuais e 
transgêneros. O objetivo deste trabalho será explicitar alguns aspectos sobre cada um 
desses cinco segmentos, e enfatizar as especificidades do atendimento psicoterapêutico 
a cada um deles, bem como com os seus familiares. É válido frisar que a Psicologia é 
apenas um dos três ramos importantes para trabalhar junto com o Direito e o Serviço 
Social, formando um tripé de auxílio técnico profissional na luta por direitos humanos. 
A orientação sexual, e não a escolha ou preferência sexual, dos indivíduos não se trata 
de um livre-arbítrio, mas sim de uma conseqüência derivada de contingências de vida. 
Assim, serão discutidos também neste trabalho os vários fatores que podem contribuir 
para o estabelecimento e a manutenção do comportamento sexual das pessoas, 
especificamente a orientação sexual dessas. A homossexualidade não é uma doença, 
fato reconhecido e sabiamente decretado pela OMS (Organização Mundial de Saúde). 
Assim, fica destituído o termo homossexualismo, uma vez que o sufixo “ ismo”  significa 
“ doença”  e fica estabelecido o sufixo “ dade” , que significa “ modo de ser” , muito mais 
apropriado para favorecer o respeito às diferenças.  Sobre o atendimento com os pais, 
alguns relatos são recorrentes, como por exemplo a não aprovação da orientação sexual 
do (a) filho (a) porque essa prática está ligada a promiscuidade. Acerca dessa temática, 
outros assuntos são trazidos à tona e debatidos, tais como: culpa, figura paterna, 
relações parentais, relações conjugais, questões biológicas (determinismo), 
homoafetividade, relações de gênero, homofobias, marginalização. Esses temas 
perfazem as relações de maneira sofrível quando há uma confusão de pessoa e 
comportamento. Vale frisar que no atendimento com o próprio público LGBTs ocorrem 



mais demandas psicológicas sobre questões extras orientação sexual. Há muito 
preconceito que partem da família, e que por sua vez é adquirido em um contexto 
sociocultural e ontogenético. É perceptível um discurso sobre um amor incondicional de 
pai/mãe para filho (a) de forma sacralizada pela sociedade, acarretando uma opressão e 
sofrimento às famílias e ao público LGBTs. Assim, é interessante trabalhar a 
dismistificação da aceitação total incondicional buscando desapriosionar relações e 
defender mais o respeito às individualidades.  
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FILIAÇÃO ACADÊMICA: Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – SP 
RESUMO: De acordo com estatísticas, 5 a 10% dos cânceres estão localizados na 
região da cabeça e pescoço. São tumores invasivos localmente que geralmente não se 
disseminam de forma rápida, razão pela qual a cirurgia é muitas vezes o tratamento 
preferencial. A etiologia está associada a herança genética, fatores ambientais como 
tabaco, álcool, luz solar e fatores ocupacionais. Estes pacientes experimentam 
dificuldades específicas, uma vez que nesta região concentram-se os órgãos da 
percepção e comunicação. Assim, as mutilações tornam-se muito mais traumáticas e 
aversivas comprometendo significativamente o funcionamento biopsicossocial do 
paciente. Pesquisas realizadas nesta instituição são compatíveis com a literatura quanto 
a associação de Depressão, Desesperança e Ansiedade, ressaltando a necessidade de 
intervenção psicológica com estratégias e técnicas específicas e treinamento adequado 
do profissional de saúde para o atendimento a estes pacientes. Metodologia de Atuação: 
Pacientes de ambos os sexos, sem distinção de idade, com diagnóstico de câncer de 
cabeça e pescoço, atendidos pela equipe de Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço do Hospital de Base de São José do Rio Preto, SP. Instrumentos: Entrevista de 
avaliação; escalas específicas (ansiedade, depressão, desesperança); estratégias e 
técnicas cognitivo-comportamentais (reestruturação cognitiva, relaxamento, ensaio 
comportamental, treino em solução de problemas e assertividade e reinserção social) 
para manejo de ansiedade e estresse, redução dos sintomas de depressão e desesperança, 
modificação de comportamentos de risco para manutenção da doença e modificação de 
pensamentos e crenças disfuncionais. Atendimento em ambulatório com 
acompanhamento da consulta médica e apoio psicológico após diagnóstico (individual e 
familiar); atendimento no leito; psicoterapia individual; atendimento em grupo aos 
laringectomizados. Considerações Finais: O câncer de cabeça e pescoço leva à 
mudanças em todos os aspectos da vida do pacient6e e familiar, com prejuízos 
emocionais significativos. Portanto, ressalta-se a importância da equipe interdisciplinar 
a fim de resgatar o funcionamento biopsicossocial, proporcionando bem-estar físico e 
psicológico e melhorando a qualidade de vida dos pacientes e familiares. Pesquisas na 
área devem ser realizadas no intuito de subsidiar e aprimorar programas de prevenção e 
intervenção eficazes, além de treinar profissionais adequados para o atendimento a esta 
população.  
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AUTORES: Edila Adriene Maia Robert; Eleonora Arnaud Pereira Ferreira 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal do Pará 
RESUMO: Desatenção, hiperatividade e impulsividade são os comportamentos que 
caracterizam um quadro de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). 
Ocorre na infância podendo persistir até a idade adulta. Há presença de múltiplos fatores 



causais. Fatores ambientais podem decorrer de deficiência nas práticas parentais. Este 
transtorno causa prejuízos individual, familiar, acadêmico, social e ocupacional, 
podendo gerar alto custo financeiro e impacto social. O diagnóstico é fundamentado em 
critérios clínicos adotados pelo DSM IV e o tratamento combina farmacoterapia e 
psicoterapia. A psicoterapia recomendada é a Terapia analítico-comportamental, 
fundamental para o manejo da criança com TDAH por adotar visão idiográfica na 
avaliação do comportamento, orientando a seleção dos procedimentos de tratamento. 
Considera-se hiperatividade, excessos nos níveis de atividades motora e verbal,  
desnecessários na execução de tarefas. Então, tarefas que possibilitem análise do 
autocontrole e da sensibilidade ao reforçamento podem ser eficazes na avaliação e 
manejo do comportamento destas crianças. Este estudo objetivou verificar a eficácia do 
esquema de reforçamento diferencial de outro comportamento (DRO) e de atraso de 
reforço na instalação e aumento na freqüência de comportamentos de autocontrole 
em dois meninos de 6 e 9 anos e uma menina de 8 anos, diagnosticados com TDAH. 
Considerou-se como autocontrole: manter-se no local de realização da tarefa, cooperar 
com a terapeuta-pesquisadora e adotar comportamentos verbais e motores consistentes 
com as tarefas; e como hiperatividade/impulsividade: mudar para outra tarefa sem 
terminar a anterior e adotar comportamentos verbais e motores incompatíveis com a 
tarefa. Utilizaram-se os seguintes materiais e equipamentos: gravador, câmera de vídeo, 
material para desenho, pintura e modelagem, e jogos (selecionados por funções, em um 
sistema de classificação, e apresentados em ordem de complexidade); e os instrumentos: 
Roteiros de entrevista, CBCL, Escala de TDAH versão para professores, Protocolos 
com 14 categorias comportamentais de autocontrole e 10 de hiperatividade/ 
impulsividade, observadas durante filmagem das sessões.O procedimento adotado foi: 
(1) Entrevista com neuropediatra e pais; (2) Aplicação da Escala de TDAH com 
professores; (3) Linha de Base; (4) Intervenção utilizando-se esquema de reforçamento 
diferencial de outros comportamentos, com disponibilidade limitada e atraso de 
reforço, com auxílio de gravação com a frase “ Veja o que você está fazendo agora” , 
ganhando pontos que trocavam por brinquedos de diferentes valores, até retirada dos 
reforçadores arbitrários, e (5) Orientação aos pais. Realizou-se análise dos dados das 
sessões a partir de registros de dois observadores, obtendo índice de fidedignidade 
maior que 90% para categorias de autocontrole e hiperatividade/impulsividade. Os 
resultados mostraram predominância dos comportamentos de autocontrole em relação 
aos de hiperatividade/impulsividade, em todas as sessões, e discrepância entre os dados 
obtidos por meio de entrevistas e instrumentos (indicando hiperatividade) com os 
obtidos nas sessões de observação (indicando autocontrole). Confirmou-se a literatura 
sobre eficácia do esquema DRO, na aquisição e ampliação de comportamentos de 
autocontrole em crianças com TDAH. Houve aumento da variabilidade comportamental 
e relatos de generalização de comportamentos de autocontrole para ambiente escolar e 
familiar.  
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AUTORAS: Marlene Rodrigues Santos; Renata Ferrarrez Fernandes Lopes 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de Uberlândia�
RESUMO: Este estudo teve como objetivo avaliar se o estágio do câncer de mama é um 
fator potencializador da ansiedade e da desesperança ou se estes fenômenos independem 
do estágio da doença. Participaram da pesquisa 18 mulheres com diagnóstico de câncer 
de mama em diferentes estágios doença (4 delas portando a doença no estágio I, 11 no 
estágio  II e 3 no estágio  III) com idades entre 20 e 60 anos.  O nível de ansiedade e de 



desesperança de cada participante foi avaliado através de duas escalas: o Inventário de 
Desesperança (BHS) e o de Ansiedade (BAI). Os escores destas escalas foram 
submetidos a um teste qui quadrado que revelou o seguinte resultado: Não há diferença 
observada dentro dos 3 grupos em relação a sintomas de ansiedade, ou seja, as mulheres 
testadas experimentam ansiedade nos 3 estágios estudados e esta ansiedade se amplia à 
medida que a doença avança (  no estágio I o  índice médio  de ansiedade foi igual a 17 
[&#967;(3)= 0,0 , ns] ;  no estágio II o índice médio  de ansiedade foi  igual a 
20[&#967; (8)= 1,27 , ns]  e no estágio III o índice médio de ansiedade foi igual a 25 
[&#967; (3)= 0,0 , ns] .Da mesma forma  os 3 grupos não demonstram variabilidade 
 interna quando a variável testada é o nível de desesperança :estágio I [&#967; (2)= 0,5, 
ns]; estágio II [&#967; (8)= 1,37, ns]; estágio III [&#967; (1)= 0,33 , ns]. Estes dados 
são interessantes à medida que demonstram que algumas destas pessoas experimentam 
níveis de ansiedade alto e outras experimentam níveis mais baixos de ansiedade,  
sugerindo que a ansiedade experimentada é uma variável ligada à doença . Da mesma 
forma, os dados mostram que a desesperança também  parece ser uma variável ligada à 
doença, mais do que a características da  pessoa, uma vez que os grupos não apresentam 
variabilidade interna em relação a respostas de desesperança; contudo esta variável não 
se potencializa com o estágio da doença  o que indica que a desesperança é um 
fenômeno comum aos diferentes estágios do câncer e que uma mulher no estágio I pode 
experimentar o mesmo nível de desesperança que outra mulher no estágio III. Dados 
como  estes podem  direcionar o futuro teórico-técnico  da abordagem comportamental-
cognitiva nesta  área de atuação. 
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AUTORAS: Cynthia B. Moura; Carla Campana; Fernanda M. Jacovozzi; Kamila A. 
Silva; Patrícia Hobold; Maria Luiza Marinho  
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Estadual de Londrina 
RESUMO: O objetivo do presente trabalho foi realizar uma caracterização da população 
infantil pré-escolar que procurou a clínica-escola de psicologia da Universidade 
Estadual de Londrina no período de agosto de 2004 a maio de 2006. Utilizou-se para 
coleta de dados uma ficha de identificação da criança, e o CBCL (Child Behavior 
Checklist), versão de 1½ a 5 anos e 4 a 18 anos, que fornece um perfil comportamental 
da criança por meio de uma análise computadorizada. Participaram da pesquisa 103 
mães com filhos em idade pré-escolar (2 a 6 anos) que procuraram o Programa de 
Orientação de Pais na Clínica Psicológica da universidade neste período. As mães foram 
entrevistadas individualmente e solicitadas a responder a lista de verificação 
comportamental segundo sua percepção da criança nos últimos dois meses. Das crianças  
avaliadas, 74% eram do sexo masculino, e 26% eram do sexo feminino, sendo que a 
maioria se concentrou na faixa etária de 4 anos (21%) e 5anos (26%). O levantamento 
mostrou que 82% dos participantes foram avaliados pelas mães como clínicos, enquanto 
apenas 9% foram considerados limítrofe e 9% não clínicos. Entre as crianças avaliadas 
como clínicas (94 dentre as 103 avaliadas), 68% obtiveram escores mais altos para 
comportamentos internalizantes e 32% para comportamentos internalizantes. Conclui-se 
que o estudo corrobora dados de pesquisas anteriores uma vez que a maior parte delas 
foi de fato avaliada como clínica pelo instrumento e manteve algumas características 
como maior prevalência de crianças do sexo masculino e predomínio de 
comportamentos externalizantes sobre internalizantes.  
 
 



&RUUHVSRQGrQFLD�HQWUH�&ODVVHV�GH�2SHUDQWHV��8PD�4XHVWmR�GH�3URFHGLPHQWR�
AUTORES: Mychelle Borges Pereira Pinto; Lorismário Ernesto Simonassi 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Católica de Goiás 
RESUMO: As relações entre classes de operantes verbais e não-verbais foram estudadas 
em uma área denominada de correspondência: dizer-fazer; fazer-dizer. O presente 
estudo teve como objetivos: (1) verificar se manipulações sucessivas de reforçadores e 
punições contingentes a classes de operantes dependentes e independentes (classes de 
dizer/fazer) influenciam uma às outras; (2) verificar os efeitos da apresentação dos 
reforçadores e da punição de classes de operantes independentes (classes de dizer/fazer) 
e (3) averiguar se reforçando e punindo classes de operantes dependentes (classes de 
dizer/fazer), ocorre correspondência entre essas classes de operantes. Para realizar este 
estudo foram desenvolvidos três experimentos. No Experimento I participaram oito 
estudantes universitárias. Todas foram expostas a cinco Fases Experimentais. Os 
resultados do Experimento I demonstraram que contingências de reforçamento foram 
efetivas para promover correspondência entre classes de operantes independentes para 
seis das oito participantes. As duas outras participantes não fizeram correspondência em 
todas as Fases. O Experimento II contou com a participação de nove estudantes 
universitárias, expostas a três Fases Experimentais. Os resultados mostraram que as 
contingências de reforçamento e punição durante a Fase 2 foram efetivas para promover 
correspondência entre classes de operantes dependentes. Neste experimento foram 
manipuladas duas variáveis ao mesmo tempo. Para resolver este problema foi delineado 
o Experimento III. No Experimento III, participaram oito estudantes universitários 
expostos a três Fases Experimentais. Os resultados demonstraram que as contingências 
de reforçamento e punição durante a Fase 2 foram efetivas para promover 
correspondência entre classes de operantes dependentes. O Experimento III foi 
delineado com o objetivo de identificar qual variável estava controlando o 
comportamento das participantes. Os resultados demonstraram que a variável 
controladora foi a relação de dependência funcional. O conjunto de experimentos 
possibilitou verificar que a correspondência é um fenômeno a ser estabelecida via 
procedimento de contingenciamento, ou seja, quando se organiza as contingências de 
dependência entre classes operantes, aumenta-se a possibilidade de ocorrer 
correspondência entre Fazer e Dizer.    
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AUTORES: Cyro Augusto Gomes de Almeida; Frederico Batista Pereira 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de Minas Gerais 
RESUMO: A epistemologia busca entender as bases filosóficas do empreendimento 
científico. Consideramos de especial importância na formação do cientista um 
aprofundamento em questões que se referem à fundamentação epistemológica de sua 
prática. Procuramos, sob essa perspectiva, realizar estudo dessa natureza no que tange 
às disciplinas Análise do Comportamento e Sociologia. Tendo em vista a inviabilidade 
de abordar detalhadamente as bases filosóficas de ambas em suas totalidades, 
delimitamos o estudo a dois autores tidos como centrais em cada uma delas, a saber, B. 
F. Skinner, na primeira, e Max Weber, na segunda. O presente trabalho estabeleceu, por 
meio de revisão bibliográfica, algumas correspondências e distanciamentos entre as 
obras desses autores no que se referem as seguintes questões: (1) O lugar de suas 
propostas no quadro das ciências em geral (Ciências Naturais e Ciências Humanas); (2) 
Objeto de estudo, método e concepção de causalidade; (3) A concepção de ciência, a 
validação de teorias e a relação entre conhecimento e verdade; (4) A relação entre 
ciência e juízo de valor. O estudo não pretende atribuir influências comuns nas 



concepções dos autores, mas apenas comparar em que medida as estratégias de cada um 
para responder tais questões se aproximam ou se afastam. A partir da leitura comparada, 
podemos apontar que um dos principais encontros entre os autores seria a consideração 
skinneriana de que estudando o comportamento do indivíduo pode-se explicar o 
fenômeno social, pois é o indivíduo que se comporta e não o grupo, ao passo que Weber 
funda sua teoria numa espécie de “ paradigma da ação” , no qual as estruturas sociais 
poderiam ser apreendidas na ação individual. Um ponto de distanciamento seria o fato 
de Skinner enquadrar a Análise do Comportamento no âmbito das ciências naturais e 
Weber defender a Sociologia enquanto ciência humana. Outro afastamento se refere à 
reprovação de Weber ao cientista que emite juízos de valor enquanto cientista (não 
enquanto cidadão, chefe de família ou outros papéis assumidos), ou seja, aquele que 
declara o que deveria ser feito com o conhecimento por ele produzido. Em 
contraposição, Skinner afirma que a ciência do comportamento pode inferir sobre o que 
deveria ser feito, e, além disso, ele propõe um modelo de sociedade (Walden II), 
pautado sobre os resultados de sua prática científica. O estudo teórico comparativo 
permitiu um diálogo entre Análise do Comportamento e Sociologia, e chamou a atenção 
para pontos que já foram amplamente estudados e debatidos sobre a obra de Max 
Weber, mas que, no entanto, não são ainda tão extensos bibliograficamente no que se 
refere à obra de B. F. Skinner.  
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AUTORAS: Nancy Capretz Batista da Silva; Ana Lúcia Rossito Aiello 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de São Carlos 
RESUMO: As interações familiares estão entre as primeiras e mais importantes na vida 
de uma criança. A literatura tem apontado a relação entre alguns fatores dos pais (nível 
educacional, nível sócio-econômico, stress, estimulação e apoio oferecido no ambiente 
domiciliar, auto-estima, participação nos cuidados da criança) e a qualidade dessas 
interações, especialmente para as famílias especiais. Baseando-se numa visão sistêmica 
da família e na falta de estudos que incluam o pai, a presente investigação avaliou a 
estimulação e o apoio oferecido no ambiente domiciliar para a criança, o stress dos 
genitores e o stress dos genitores pela presença da criança comprometida, por meio do 
inventário HOME, do ISSL e do QRS-F, respectivamente, para obter maior 
conhecimento de famílias de crianças com Síndrome de Down, investigar possíveis 
relações entre essas variáveis e possíveis alvos de intervenções que beneficiem as 
interações no microssistema familiar. Participaram 10 famílias intactas residentes em 
duas cidades do interior paulista que tivessem seus filhos matriculados em escolas 
especiais, ou de educação infantil, públicas ou privadas. Verificou-se que apenas uma 
família ofereceu um ambiente domiciliar satisfatório em estimulação e apoio para a 
criança. Além disso, dez genitores apresentaram stress, 70% na fase de Resistência. As 
porcentagens indicativas de stress em relação à presença da criança não foram 
superiores a 46%. Os genitores da família que ofereceu o único ambiente domiciliar 
satisfatório em estimulação e apoio para a criança não apresentaram stress no ISSL e 
fizeram as menores pontuações indicativas de stress em relação à presença da criança no 
QRS-F. Em contrapartida, os genitores que apresentaram as maiores pontuações 
indicativas de stress em relação à presença da criança no QRS-F, apresentaram os piores 
índices em relação ao ambiente familiar ser satisfatório em estimulação e apoio para a 
criança e as mães apresentaram stress no ISSL. Futuras investigações poderiam 
esclarecer a relação entre essas variáveis e as diferenças entre mães e pais em 
populações mais extensas, oferecendo maior apoio para possíveis intervenções que 
visem beneficiar as interações dessas famílias. 
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AUTORA: Sandra de Araújo Álvares  
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Católica de Goiás  
RESUMO: Vários são os aspectos apontados como passíveis de influenciarem a 
sensibilidade de desempenhos humanos a esquemas de reforçamento. A fim de avaliar 
alguns desses aspectos, o presente estudo submeteu participantes à tarefa de tocar um 
círculo central que aparecia na tela do computador de acordo com um esquema de RF 
(Razão Fixa) ou DRL (Reforçamento Diferencial de Baixas Taxas). Cada esquema 
vigorava por três minutos; a troca entre eles não era sinalizada e nem instruída. 
Respostas corretas produziam pontos trocáveis por dinheiro. O Experimento 1 teve por 
objetivo verificar se o arranjo de conseqüências aversivas (perda de pontos) para 
comportamentos inconsistentes com o esquema em vigor resultaria em aumento da 
sensibilidade comportamental a tal esquema. Para tanto, seis participantes foram 
submetidos a quatro fases experimentais: A (RF 18), B (DRL 6 seg.), C (RF 18) e D 
(DRL 6 seg. + punição). Os resultados sugeriram que aspectos relacionados a um 
fortalecimento das contingências em vigor – representado no presente experimento pela 
inserção da punição na fase D – devem ser considerados como relevantes em uma 
discussão sobre sensibilidade/insensibilidade comportamental. O Experimento 2 
objetivou verificar se a exposição prévia a uma condição que favorecesse o contato com 
o esquema em vigor seria suficiente para estabelecer responder adequado em uma fase 
posterior, com sinais claros de discriminação do esquema em vigor. Quatro 
participantes foram submetidos às seguintes fases experimentais: A (RF 18), B (DRL 6 
seg.), C (RF 18), D (DRL 6 seg. + punição), E (RF 18) e F (DRL 6 seg.). Os resultados 
evidenciaram que os desempenhos sensíveis atingidos durante a fase D, mantiveram-se 
durante a fase F, demonstrando os efeitos da punição não só em gerar ou intensificar 
padrões sensíveis de desempenho aos esquemas programados, como também, em 
manter tais padrões em situações posteriores e similares.   
 
(IHLWRV� GH�'RLV�$JUXSDPHQWRV� GH�7pFQLFDV�&RJQLWLYDV� H�&RPSRUWDPHQWDLV� VREUH�
6LQWRPDV�GH�6WUHVV�
AUTORES: Rafael Rubens de Queiroz Balbi Neto; Glenda Almeida Pratti; Suziane 
Kirmse Comerio; Thalita Novaes de Amorim; Giuliano Loureiro Baptista; Elizeu 
Batista Borloti 
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RESUMO: O stress caracteriza-se como uma reação do organismo com vários 
componentes, que ocorre quando surge a necessidade de uma adaptação grande a uma 
situação de importância ou risco. O percurso do stress pode ser dividido de acordo com 
um modelo quadrifásico. A primeira fase é a do alerta (A), caracterizada como a fase  
positiva do stress, na qual o ser humano automaticamente se prepara para a ação. A 
segunda fase é a de resistência (R), que ocorre quando a fase de alerta é mantida por 
períodos muito prolongados ou quando novos estressores se acumulam, fazendo com 
que o organismo entre em ação para impedir desgaste total de energia. A terceira fase, 
chamada de quase exaustão (QE), ocorre quando a tensão excede o limite do 
gerenciável, a resistência física e emocional começa a se quebrar. A última fase é a de 
exaustão (EX), caracterizando-se como a mais negativa do stress, a patológica. O 
objetivo desta pesquisa é avaliar os efeitos de dois agrupamentos de técnicas de Terapia 
Cognitivo-Comportamental (TCC) sobre as fases do stress. Os participantes foram 10 
mulheres, todas com stress (3 em fase de QE) medido pelo Inventário de Sintomas de 



Stress para Adultos de Lipp (ISSL), e funcionárias de um hospital público geral no ES, 
que buscaram TCC. Elas foram assistidas em um tratamento em grupo, em 12 sessões 
semi-estruturadas segundo o modelo da TCC, conduzido por 1 terapeuta e 1 co- 
terapeuta treinados. Cada participante recebeu acompanhamento terapêutico inter- 
sessões. As sessões foram divididas em dois agrupamentos de técnicas (AGs). No AG1 
(1ª a 8ª Sessão): Relaxamento Muscular Progressivo e Planejamento de Atividades 
Agradáveis; Análise da preocupação, Resolução de Problemas e Redução do Controle 
Aversivo; e AG2 (9ª a 12ª): Treinamento de Habilidades Sociais (THS). O ISSL foi 
aplicado antes do tratamento e ao final de cada agrupamento de técnicas. Na análise dos 
dados empregou-se o SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences) – um 
programa de computador para análise estatística de dados. Aplicou-se o teste de 
Friedman sobre os dados coletados, uma vez que nem todas as variáveis atendiam as 
pressupostos da esfericidade e normalidade. Adotou-se alfa = 1%, e as fases de stress 
(03 medidas repetidas) como variáveis. Os resultados dos cálculos apontam que houve 
efeito da terapia sobre as fases de stress [Significância Exata (Exact Sig.) = 0,045%]. Há 
indicações de que estes AGs de técnicas foram eficazes no controle do stress (ao fim da 
TCC, 6 participantes apresentavam stress em fase de R, o restante não apresentou 
stress), visto que o número de participantes com stress caiu consideravelmente ao longo 
do tratamento. Pesquisas futuras poderiam avaliar melhor o efeito isolado dos 
agrupamentos de técnicas sobre os sintomas de stress.  
 
(IHLWRV� GH� XP� 3URJUDPD� GH� 7UHLQDPHQWR� GH� 3DLV� VREUH� R� &RPSRUWDPHQWR� GRV�
)LOKRV�GXUDQWH�D�5HDOL]DomR�GH�7DUHIDV�(VFRODUHV�
AUTORES: Silmara Batistela; Silvia Regina de Souza Arrabal Gil; Leandro Canalli; 
Katiane Moraes; Carlos Eduardo Costa 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Estadual de Londrina 
RESUMO: O presente estudo teve por objetivo verificar os efeitos de um programa de 
treinamento de pais sobre o comportamento dos filhos durante a realização de tarefas 
escolares.  Participaram do estudo seis mães e seus respectivos filhos. Numa primeira 
etapa (linha de base) do estudo era designada à dupla uma tarefa composta por contas 
ou problemas de matemática. As mães deveriam auxiliar seu filho na realização dessa 
tarefa. A interação durante a realização da tarefa foi filmada, e os comportamentos de 
pedido de auxílio, desvio da tarefa e conversas durante a tarefa foram registrados, Numa 
segunda etapa (intervenção), as duplas foram divididas em dois grupos (G1 e G2). Os 
grupos diferiram quanto à forma de treinamento dado as mães. Os dois grupos passaram 
por sessões de palestras seguidas de discussão, onde foram tratados: 1) a importância do 
feedback positivo durante a tarefa; 2) decorrências do uso de práticas coercitivas e 
3)maneiras efetivas de auxiliar as crianças sem fazer a tarefa por ela. Adicionalmente, 
para as mães do G2, foi feita modelagem direta, na qual os comportamentos desejáveis 
das mães eram sinalizados com uma ficha. Novas sessões de interação entre mãe e filho 
na realização das tarefas foram filmadas (pós-teste). Observou-se aumento na 
freqüência de respostas de desvios da tarefa para todas as crianças do G1 e diminuição 
para as do G2. No entanto, para todas, estes desvios passaram a ter menor duração de 
tempo, aumentando o tempo que a criança ficou envolvida na realização das tarefas. 
Todas as crianças do G2 e apenas uma do G1 apresentaram diminuição da taxa de 
conversas. Não foram observadas mudanças expressivas para a categoria “ pedido de 
auxílio” .  
�
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AUTORAS: Marlene Rodrigues Santos; Renata Ferrarez Fernandes Lopes  
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de Uberlândia 
RESUMO: Considerando que a paciente portadora de câncer possa estar com 
incapacitações físicas ou com efeitos colaterais do tratamento que alteram seu estado 
físico e mediam estados de ansiedade, este estudo teve como objetivo avaliar a eficácia 
do relaxamento progressivo enquanto técnica interventiva cognitivo-comportamental 
grupal para controle da ansiedade e a desesperança em pacientes portadoras de câncer. 
Participaram da pesquisa 30 mulheres com diagnóstico de câncer, com idades entre 20 e 
60 anos. O nível de ansiedade e desesperança de cada participante foi avaliado através 
de duas escalas: o Inventário de Desesperança (BHS) e o de Ansiedade (BAI) Beck, 
aplicados antes e após as técnicas de relaxamento (relaxamento progressivo muscular, 
relaxamento respiratório e relaxamento através de imagens relaxantes). O protocolo de 
intervenção incluiu vários procedimentos: uma entrevista inicial não diretiva, a 
aplicação das escalas para o estabelecimento de linha de base, as técnicas de 
relaxamento e a reaplicação das escalas. Este protocolo foi aplicado durante 3 meses em 
sessões quinzenais de grupo , com duração média de 90 minutos. Os resultados das 
escalas antes e depois do relaxamento foram submetidos a um teste t para amostras 
pareadas. Os dados demonstram que o procedimento de relaxamento foi capaz de alterar 
os escores tanto em BAI quanto em BHS ao longo dos 3 meses do estudo: t(29)= 9,75,p 
<0,0001. Houve uma diminuição dos escores médios de ansiedade (BAI médio antes do 
relaxamento= 23; BAI médio após o relaxamento=11) e de desesperança (BHS médio 
antes do relaxamento= 9; BHS médio após o relaxamento= 4). Os relatos verbais das 
pacientes foram registrados durante todo o estudo e indicaram que a intervenção ajudou 
a diminuir a ansiedade e desesperança à medida que, através do relaxamento, as 
pacientes experimentaram a capacidade de controlar seus próprios corpos, bem como 
uma sensação de bem-estar e/ou manejo da dor, o que parece ter ajudado no 
desenvolvimento de novos enfrentamentos frente ao câncer.   
 
(QVDLR�&RPSRUWDPHQWDO�GH�3DLV�QR�$FRPSDQKDPHQWR�GD�7DUHID�(VFRODU�
AUTORAS: Valéria Cristina Santos; Ana Lucia Ivatiuk; Vera Lucia Adami Raposo do 
Amaral 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
RESUMO: As deformidades craniofaciais têm implicações em diversas situações de 
vida de uma pessoa desde sua infância, tais como dificuldades de relacionamentos 
interpessoais, sociais e profissionais. A Sobrapar tem a preocupação em dar suporte 
psicológico aos seus pacientes durante todo o seu tratamento na instituição, nas mais 
variadas etapas do seu desenvolvimento. Um dos serviços prestados são os 
atendimentos psicopedagógicos implantados, em função da necessidade apresentada ao 
longo dos anos, pelas queixas escolares apresentadas por essas crianças. Estas podem 
ser produtos das contingências do ambiente escolar, os quais podem ser aversivos, em 
função de rejeição e/ou exclusão. Com tais atendimentos, foi possível discriminar a 
necessidade de orientar e treinar os pais para aprenderem modelos mais adequados no 
auxílio a tarefa escolar. Para tal organizou-se um grupo de orientação psicopedagógica 
para pais ou responsáveis de crianças portadoras de deformidades craniofaciais, com o 
objetivo de facilitar a generalização de comportamentos adequados, a ampliação de 
repertórios sociais e do papel de pais, o processo de aprendizagem por modelação e uma 
melhor compreensão e aceitação dos problemas apresentados pelas crianças. 



Participaram do grupo 6 mães de crianças, triadas por meio de um questionário de 
interesse. O grupo foi composto por 5 encontros, e um deles, o objetivo foi modelar o 
comportamento dos pais através da técnica de “ role-playing” , a qual se baseia na 
dramatização de situações, no caso foi feita sobre a realização da tarefa escolar. Durante 
as dramatizações, os pais puderam vivenciar o papel de pais, comportando-se como na 
vida real; e o papel de filho, sendo que todos os participantes atuaram em ambos os 
papeis. No decorrer do ensaio comportamental foi realizado um registro dos 
comportamentos observados na realização da atividade. Os dados apontaram que, 
muitas vezes, os pais fazem da atividade escolar uma situação aversiva e não um 
momento reforçador para pais e filhos. Foram constatados comportamentos tais como 
punição antes mesmo do início da atividade, a falta de emissão reforços positivos, 
comportamentos que não condizem com um real acompanhamento da tarefa, tal como 
deixar a criança fazendo enquanto lava a louça. Após o ensaio abriu-se espaço para que 
os pais pudessem falar sobre os sentimentos que a atividade produziu, tanto na vivência 
do papel, como no de observador. Os resultados mostraram a necessidade de orientação 
e apresentação de modelos  adequados para que elas possam acompanhar a vida escolar 
da criança de forma menos aversiva. Elas puderam se sentir valorizadas quanto a 
importância de seu papel no processo de aprendizagem de seus filhos e auxiliou na 
tentativa de generalizar comportamentos adequados que fazem com que seus filhos 
muitas vezes não obtenham bom desempenho na realização de atividades escolares. 
 
(VTXLYD� H� (YLWDomR� ,QWHUSHVVRDO�� 9LYrQFLDV� $YHUVLYDV� H� 6XDV� ,PSOLFDo}HV� QR�
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AUTORES: Marilene de A. Martins; Luc Vandenberghe 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Católica de Goiás 
RESUMO: O trabalho do psicólogo por muito tempo se limitou na avaliação e na 
intervenção dos aspectos cognitivos, comportamentais e afetivos envolvidos na dor, 
com ênfase nos processos psicoeducativos e no treino de habilidades de coping. Há 
evidências empíricas de que os pensamentos catastróficos e o medo da dor, relacionados 
com esquiva e evitação, contribuem para exacerbação da dor. Neste estudo são 
discutidas as implicações das vivências traumáticas interpessoais e da esquiva 
experiencial como preditores na exacerbação e manutenção da dor em portadores de 
Fibromialgia. A partir de um programa terapêutico são discutidas as intervenções que 
focaram os problemas interpessoais e controle verbal alienante que mantinha a esquiva 
experiencial dos pacientes. Vivências interpessoais negativas são enfocadas como 
fatores relevantes para o tratamento psicológico da Fibromialgia.  As intervenções 
tinham como intuito de possibilitar um contato direto com as contingências, tornando 
mais funcionais as vivências interpessoais e promovendo melhoras na qualidade de vida 
quando novos significados fora atribuídos à experiência dolorosa.  
 
(VWXGR�&RPSDUDWLYR�GD�$WHQomR�GH�&ULDQoDV�'LVOp[LFDV�H�1mR�'LVOp[LFDV�QR�7HVWH�
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FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Estadual de Londrina 
RESUMO: A Dislexia do Desenvolvimento é um distúrbio de linguagem, 
freqüentemente de origem constitucional, que atinge 2% a 10% de crianças em idade 
escolar e é caracterizada como uma dificuldade inesperada na aprendizagem da leitura. 
Indivíduos disléxicos tendem a apresentar dificuldades, principalmente, em 
discriminação fonêmica, memória de trabalho e velocidade de processamento. Sabendo-
se que a capacidade atencional é de fundamental importância na aprendizagem, este 



estudo procurou verificar se existe diferença nessa habilidade entre crianças disléxicas e 
não disléxicas. Para tanto, foram avaliadas 40 crianças (10 disléxicos – grupo 
experimental e 30 não disléxicos, colegas de sala de aula das crianças disléxicas – grupo 
controle) com idade entre 9 e 14 anos, de nível sócio-econômico médio/baixo, 
estudantes de segunda a sexta séries do ensino fundamental de escola pública, por meio 
do teste D2. As variáveis de interesse para análise foram: velocidade/rapidez da 
execução, qualidade da atenção, exatidão e flutuação do desempenho. Os resultados 
demonstraram que as crianças disléxicas diferiram significativamente das não disléxicas 
somente em atenção seletiva. Não houve diferença significativa nos quesitos: rapidez, 
qualidade da atenção e flutuação do desempenho. 
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AUTORAS: Ana Paula Basqueira; Patrícia Piazzon Queiroz 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Instituto de Análise Aplicada de Comportamento 
RESUMO: A TCR envolve interações comportamentais nas quais o terapeuta (T) 
identifica as contingências em operação na vida do cliente e intervém para que este 
fique mais sob controle de contingências reforçadoras. F, 8 anos, 3ª série. A mãe 
relatou: “ Eu trouxe F por causa dos comentários da professora. Ela me pediu para 
procurar um profissional que fizesse uma avaliação para verificar se F tem algum atraso, 
algum problema neurológico. F não mantém a postura correta, debruça-se sobre as 
atividades. Anda diferente, na ponta dos pés. Corre diferente das outras crianças” . T 
investigou as queixas das professoras: não escrevia na linha e fazia letras enormes; não 
havia uma seqüência no uso do material e esquecia-o; não ficava sob controle de 
instruções; não fazia lição e trabalhos; não estudava para provas e não prestava atenção 
às aulas; postura inadequada. Contingências em operação identificadas: não seguia as 
regras da mãe; ela não mantinha conseqüências diferenciais para comportamentos de F 
de seguir ou não regras; o pai de F bebia, participava pouco da educação dele e passava 
metade do mês no trabalho; os pais tinham problemas na relação; a mãe tinha 
dificuldades em impor regras para a irmã de F. Procedimentos: aplicação do exame 
motor; conseqüências naturais e arbitrárias de comportamentos adequados emitidos em 
sessão; punição negativa na sala de espera e durante o atendimento; modelagem, através 
de atividades de escrita, desenhos e jogos, de postura corporal, coordenação motora 
fina; instalação e manutenção de comportamento de seguir regras, através do uso de 
jogos e generalização de tais comportamentos para outros ambientes; dar modelos de 
respostas socialmente adequadas para que F emitisse nas sessões e generalizasse para 
outros contextos; sessões externas para instalar novos comportamentos e melhorar seu 
repertório social. Procedimentos com a mãe: descrição das contingências em operação 
para que ela ficasse sob controle da função dos comportamentos de F para ela, que as 
regras estabelecidas não funcionavam, pois não eram mantidas; dar modelos de atuação 
de modo que ela valorizasse os comportamentos adequados de F; descrever seus déficits 
comportamentais e sua dificuldade em conseqüenciar diferencialmente os 
comportamentos de F; dar modelos de regras e conseqüências a serem emitidas por ela; 
conseqüenciar diferencialmente os comportamentos de seguir as regras da terapeuta. 
Resultados parciais: F passou a entrar na sessão no horário; passou a seguir as regras do 
jogo; diminuição da emissão de comportamentos competitivos e aumento de 
comportamentos socialmente adequados; as notas melhoraram; passou a fazer as lições, 
trabalhos e a estudar para as provas; tornou-se mais responsável e, quando emitia 
comportamentos de irresponsabilidade, ele mesmo solucionava o problema; passou a 



falar para a mãe sobre o que gostaria ou não de fazer; as exigências de regras da mãe 
tornaram-se menores e, portanto, mais fáceis de serem mantidas por ela e de serem 
seguidas por F. 
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AUTORA: Cláudia Maria Tamaso  
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Centro Universitário Unifae - São João da Boa Vista 
RESUMO: O trabalho objetivou refletir sobre a intervenção comportamental diante do 
adolescente em conflito com a lei no contexto forense. Comentamos, inicialmente e de 
forma breve, sobre a avaliação-diagnóstica comportamental de modo geral. A expressão 
“ adolescente em conflito com a lei”  é discutida e, depois, nos referirmos mais 
especificamente com respeito à intervenção diante do adolescente em conflito com a lei 
e suas implicações. Considerando que os termos infrator e delinqüente não se referem a 
uma entidade nosológica precisa, transmitem uma conotação estigmatizante, preferimos 
utilizar a expressão em conflito com a lei para indicar o adolescente que encontra-se, no 
momento, envolvido em uma ação jurídica, através do qual está sendo julgado por 
transgredir regras de dada sociedade. Esta expressão indica idéia de transitoriedade, 
circunstância e de não cristalização do ato. Abordamos, ainda, os instrumentos 
utilizados na avaliação-diagnóstica tais como: Entrevista psicológica, entrevista 
familiar, Prova de Rorschach e a entrevista devolutiva. Levando-se em conta que as 
avaliações são construídas no decorrer da intervenção sócio-educativa e, 
conseqüentemente não faz sentido o diagnóstico da personalidade desarticulado do 
contexto pedagógico, tivemos como princípio o caráter interventivo da avaliação. 
Enfim, as considerações finais forneceram alguns norteadores a trilhar na trajetória da 
intervenção do adolescente em conflito com a lei: a) resgate da figura materna e dos 
laços fraternais, concomitante com o combate ao autoritarismo e à coerção b) 
compreensão singular do adolescente pelo método de estudo de caso; c) compreensão 
interdisciplinar do fenômeno, isto é, análise das metacontingências e não somente das 
contingências de três termos; d) importância da utilização de vários instrumentos; e) 
necessidade de construção de instrumentos específicos para adolescente em situação de 
risco e f) avaliação de dos programas de atendimento ao adolescente em conflito com a 
lei.  
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FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Estadual de Londrina 
RESUMO: A literatura atual vem consistentemente demonstrando que intervenções 
diretas em consciência fonológica e ensino das relações grafo-fonêmicas favorecem a 
aquisição e o desenvolvimento da leitura e da escrita. Objetivando verificar a eficácia da 
proposta acima com crianças disléxicas, ou seja, com dificuldades metafonológicas, este 
estudo foi conduzido. Participaram 41 crianças (21 meninos e 20 meninas) com idade 
média de 9 anos e alunos de segunda e terceira séries do ensino fundamental de escola 
pública da região de Londrina - PR. As crianças foram previamente submetidas a 
diagnóstico psicopedagógico e 14 delas (7 meninos e 7 meninas) foram identificadas  
como disléxicas (grupo experimental - GE) e submetidas à intervenção.  Doze crianças 
apresentaram atraso em leitura, mas não foram consideradas disléxicas e portanto, não 
foram submetidas à intervenção e compuseram o grupo controle 1 (GC1). Dezessete 
crianças apresentaram resultados acima da média em consciência fonológica , leitura e 
escrita de palavras e de pseudopalavras e compuseram o GC2. As crianças do GE foram 



submetidas a sessões de intervenção com 90 minutos de duração cada, duas vezes por 
semana. As sessões continham atividades de consciência fonológica e relações grafo-
fonêmicas, sugeridas por Capovilla e Capovilla (2002). Inicialmente, as crianças do GE 
e do GC1 foram submetidas ao pré-teste (leitura e escrita sob ditado de palavras 
familiares (Stein, 1999) e 20 pseudopalavras (Pinheiro, 1994). Após a intervenção 
foram novamente submetidas as mesmas provas pós-teste. Os resultados indicaram 
ganhos significativos do GE em escrita sob ditado (p< 0,012), o que sugere eficácia da 
metodologia empregada.  
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Valéria Cristina Santos; Vera Lucia Adami Raposo do Amaral 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
RESUMO: O atendimento Psicopedagógico em um contexto que visa o atendimento e a 
reabilitação de crianças com deformidades craniofaciais, fez-se necessário ao se 
identificar fatores de risco ao rendimento escolar da população atendida. O serviço tem 
o objetivo de avaliar, tratar e prevenir comportamentos não favoráveis à aprendizagem 
escolar. Sabe-se que o atendimento apenas da criança não é suficiente, é preciso o 
envolvimento e o acompanhamento dos pais e da própria escola a qual ela estiver 
inserida. Com esse intuito, no ano de 2005, o programa de psicopedagogia da Sobrapar 
realizou um encontro de professores, o qual teve como objetivos: promover uma 
aproximação com os professores dos pacientes atendidos; fornecer informações a 
respeito das deformidades craniofaciais e discutir assuntos como aprendizagem, 
comunicação professor/aluno entre outros; trocar experiências entre profissionais da 
área da educação e da saúde que atuam com os mesmos casos. Primeiramente foi 
realizado um cadastro das escolas (N=43). Num segundo momento, estes dados foram 
confirmados e depois enviados uma carta convite em nome do professor que respondeu 
ao cadastro. Dos 34 professores que se inscreveram ao encontro, 17 deles (50%) 
participaram efetivamente. No encontro, representantes dos setores multidisciplinares da 
instituição apresentaram o trabalho realizado por cada um dos serviços prestados. Foi 
realizado também um passeio monitorado pela instituição. Houve discussões de casos e 
atividades de dinâmica de grupo. Os dados apresentados mostraram que dentre 
professores que compareceram, dois eram homens e quinze mulheres. Das escolas 
participantes, sete estavam no cadastro feito anteriormente (16,27%), e uma não 
constava. O encontro foi avaliado através de um inventario organizado com esta 
finalidade, o qual continha 7 questões, procurando abordar os seguintes itens: temas 
abordados, sugestões de outras temáticas, sobre as atividades realizadas, os palestrantes, 
a questão da organização e também foi deixado um espaço para criticas e sugestões. Os 
dados mostraram que o encontro foi avaliado como positivo por 100% dos participantes. 
Apontaram como pontos a melhorar a questão do encontro poder ter uma duração maior 
ou uma temática menor, que pudesse favorecer o aprofundamento maior sobre a mesma. 
A maior parte dos professores não tinha conhecimento sobre a área da deformidade e 
relataram por isso a dificuldade em trabalhar com essas crianças. Foi sugerido que esses 
tipos de trabalhos tenham continuidade para o melhor preparo dos profissionais que 
atuam diretamente na educação destas. A equipe de psicopedagogia pôde identificar que 
os professores e escolas após este trabalho inicial com tais profissionais, passaram a 
emitir comportamentos mais adequados em relação as tais crianças, que têm tido 
também, uma diminuição nas queixas escolares e, por conseqüência, um melhor 
repertório para aprendizagem acadêmica.   
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RESUMO: O trabalho teve como objetivo discutir o papel do psicólogo judiciário na 
compreensão da violência sexual contra criança e adolescentes por meio da análise do 
comportamento. Inicialmente refletimos sobre o conceito de violência à luz da 
concepção de coerção de Sidman e sobre a terminologia abuso sexual. Abordamos, 
ainda: a) a inserção do psicólogo judiciário perante este fenômeno e à instituição na qual 
se insere; b) o contexto pericial coercitivo; c) o projeto de lei para oitiva em audiência 
de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Sob nosso ponto de vista, o 
psicólogo, além de assessorar o juiz em suas decisões tem uma ação educativa não só 
diante da família vitimizadora, mas também diante dos atores institucionais envolvidos 
(promotoria pública, juiz, serviço social). Possui a responsabilidade de não trazer à 
vítima um dano secundário. 
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AUTORES: Alexandre Vianna Montagnero; Júlio César Menezes da Silva; Liliana de 
Fátima Rodrigues 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Centro Universitário do Triângulo�
RESUMO: Atualmente nos cursos de psicologia o uso de animações virtuais se tornou 
freqüente como substituição ao laboratório com ratos vivo, prevalecendo a 
argumentação, que o programa substitui (ria) a caixa operante com menor custo e  com 
o mesmo aprendizado, esta premissa tem críticos e incentivadores entre docentes e 
pesquisadores da área. Portando no Brasil, ainda carecemos de estudos controlados que 
comprovem a semelhança do programa Sniffy® com as contingências normalmente 
encontradas em procedimentos operantes. Através de uma comparação, durante o 
processo de modelagem, extinção e linha de base foram seguidos todos os controles de 
contingências descritos nos manuais de laboratórios, a amostra foi constituída de 15 
animações virtuais escolhidas aleatoriamente pelo programa que reproduzem as mesmas 
condições do rato vivo e 15 ratos albinos machos, do tipo Wistar com três meses de 
idade, sob contingência de privação de água, e sem aprendizado prévio de reposta de 
pressão à barra. Na modelagem o experimento se dava por encerrado quando o rato 
pressionou a barra dez vezes consecutiva sem a necessidade de reforço adicional por 
parte do experimentador, já na extinção e linha de base, o critério para encerrar os 
experimentos foi que os ratos pressionassem a barra não mais que duas vezes depois de 
transcorridos cinco minutos, em ambos os casos. Os dados encontrados sugerem em 
ambos os experimentos a resposta de pressão à barra é mais rápida e com altas taxas, no 
programa Sniffy® se comparadas com o rato vivo, sendo os respectivos dados 
estatísticos obtidos através de uma análise de variância, o rato virtual foi 
significativamente mais rápido que o rato vivo para modelar a resposta de pressão à 
barra F(1,29)=12,740; p<0,001 e pressionaram a barra mais vezes ao longo do 
experimento que o rato real F(1,29)=53,965; p<0,001, na extinção a analise de 
variância, demonstraram que os ratos reais foram significativamente mais lentos em 
(média 15 minutos)  que o rato virtual em (média 8,4 minutos ) para extinguir a resposta 
de pressão à barra. Um teste de Mann-Whitney, feito com os comportamentos na linha 
de base revelou que nos comportamentos de: “ andar” , “ limpeza” , “ erguer” , “ girar”  e 



“ resposta de pressão à barra” , o rato virtual emitiu significativamente mais respostas 
que o rato vivo a p<0,05, o que é favorável para uma visualização veloz de fenômenos 
do condicionamento, ou seja, a animação virtual é significativamente diferente do 
encontrado em ratos vivos submetidos ao mesmo experimento, este não substitui a 
riqueza e complexidade de organismos vivos, de fato  o objeto de ação do futuro 
psicólogo. 
 
3ROLGLSVLD�,QGX]LGD�SRU�(VTXHPD�GH�6HJXQGD�2UGHP�
AUTORES: Juliano Setsuo Violin Kanamota, Lincoln da Silva Gimenes 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de Brasilia 
RESUMO: A polidisia induzida por esquema é considerada o protótipo experimental de 
comportamentos adjuntivos. Alguns autores, no entanto, consideram o consumo 
excessivo como em exemplo de consumo prandial exagerado de água. A indução de 
polidipsia em esquema de segunda ordem tem sido proposta como uma alternativa 
metodológica para a avaliação desta hipótese. A indução de polidipsia em esquemas de 
segunda ordem foi inicialmente demonstrada em um esquema FR3(FI60) com os 
sujeitos experimentais mantidos em um alto nível de privação (70%) e através da 
utilização de uma alta magnitude de reforço (250mg). Um segundo estudo, obteve 
sucesso na indução da polidipsia em esquema de segunda ordem utilizando um nível de 
privação padrão (85%) e mantendo alta a magnitude de reforço (200mg). Por outro lado, 
um terceiro estudo falhou em replicar os resultados anteriores, neste caso, os sujeitos 
foram mantidos a 85% de seu peso experimental e foram utilizadas pelotas de 45mg 
como reforço. Desta forma, presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de 
níveis de privação de alimento na polidipsia induzida por esquemas de segunda ordem. 
Dois albinos, ingênuos, da linhagem Wistar, mantidos a 70% de seu peso experimental 
foram utilizados como sujeitos do estudo. Utilizou-se uma caixa de condicionamento 
equipada com comedouro, bebedouro e duas barras de respostas. Após o treino de 
modelagem de pressão às barras, os sujeitos foram expostos a um esquema FR4(FI60), 
sem acesso a liquido. Em seguida, realizou-se uma fase de linha de base do número de 
lambidas no bebedouro com a apresentação maciça de alimento no inicio da sessão. Na 
seqüência, os sujeitos foram novamente expostos ao esquema. Para um dos sujeitos, não 
observou-se controle adequado do esquema de segunda ordem para as respostas de 
pressão à barra. Após a linha de base este sujeito foi exposto ao esquema de segunda 
ordem FR4(FT60), enquanto o outo sujeito foi exposto novamente ao esquema 
FR4(FI60), agora, com acesso à água. Os resultados do experimento indicam o 
desenvolvimento da polidipsia induzida pelos esquemas de segunda ordem. Lambidas 
no bebedouro ocorreram de forma mais acentuada em períodos após a liberação do 
alimento, no entanto, observou-se a ocorrência de lambidas nos esquemas 
consequenciados apenas com luz. Tais resultados foram observados para ambos os 
sujeitos, tanto no esquema FR4(FI60) quanto no esquema FR4(FT60), indicando, desta 
forma, uma possível interação entre o nível de privação e o desenvolvimento de 
polidispsia induzida por esquema em esquemas de segunda ordem.   
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AUTOR: Fábio Henrique Baia 
RESUMO: Este trabalho teve como objetivo realizar uma analise das praticas 
discriminatórias para com homoeróticos, a partir dos conceitos e da filosofia do 
Behaviorismo Radical. Para atingir tal objetivo utilizou-se como método a pesquisa 
bibliográfica. Dentre os principais conceitos utilizados pode-se destacar Regras; uma 
vez que compreende-se que estas praticas são exclusivamente fruto da ontogenia e 



cultura, as regras são consideradas aqui como uma das mais utilizadas ferramentas para 
transmissão de praticas culturais. O conceito de Operações Estabelecedoras foi utilizado 
também, já que as regras por vezes possuem uma participação especial na emissão da 
conduta discriminatória, não podendo ser caracterizadas nem como um SD ou como uma 
descrição completa da contingência tal como é definido em seu conceito, sendo assim 
funcionando como um OE para tais respostas. Por fim o conceito de metacontingência é 
utilizado para compreender não somente como a pratica discriminatória ocorre, mas 
também porque estas se mantém na cultura. 
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AUTORES: Marta Kerr Pontes; Ligia Regina Franco Sansigolo Kerr; Rogério Gondim; 
Guilherme Werneck; Carl Kendall; Raimunda Hermelinda Macena  
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal do Ceará; Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro; Tulane University; Faculdades Integradas do Ceará 
RESUMO: O monitoramento do comportamento de populações vulneráveis à infecção 
pelo HIV consiste em estudos seccionais repetidos sistematicamente, permitindo 
analisar aspectos relacionados à transmissão do vírus. Esse estudo teve como objetivo 
avaliar a tendência do comportamento sexual entre Homens que fazem Sexo com 
Homens (HSH), captando mudanças ocorridas no tempo e quando expostos às 
atividades de prevenção. Realizaram-se estudos seccionais entre a população de HSH 
em Fortaleza em 1995 (n=400), 1998 (n=200), 2002 (n=400) e 2005 (n=400), 
empregando-se as metodologias snow ball (95, 98 e em parte da amostra de 2002), 
time-space sampling em parte de 2002 e Respondent Driving Sampling em 2005. 
Aplicou-se um questionário estruturado a todos os participantes. Compararam-se as 
variáveis: faixa etária, escolaridade e comportamento sexual de risco (sexo anal sem 
camisinha nos últimos seis meses ou última relação sexual anal sem camisinha) para o 
período de estudo. Entre 95 e 98 observou-se uma queda de 44% (41% para 23%) no 
comportamento de risco, de 98 para 2002 este comportamento cresceu em 100% (23% 
para 45%), entre 2002 e 2005 houve uma queda de 19% (45% para 37%), menos intensa 
que entre os dois primeiros períodos. Exceto para 2002, onde uma proporção maior de 
jovens envolveu-se em mais risco (49% em <25 anos x 38% em >=25 anos; p=0,013), 
os outros anos não apresentaram diferença estatisticamente significante entre as faixas 
etárias. Em 1995, 1998 e 2002, observou-se que uma proporção significativamente 
maior de HSH de menor escolaridade estava envolvida em comportamento de risco,  
quando comparados àqueles homens de maior escolaridade (p<0.05). Entretanto, entre 
2002 e 2005, notou-se uma diminuição significativa da proporção de homens de menor 
escolaridade envolvidos em risco (71% versus 33%, respectivamente; p<0.001). Para 
aqueles de maior escolaridade não se observou mudança neste período (42% versus 
37%, respectivamente; p=.278). Estes estudos mostraram que esta população tem um 
comportamento bastante dinâmico e, mais recentemente, indicam que aqueles com 
menor escolaridade foram mais adequadamente atingidos pelas campanhas preventivas. 
O monitoramento do comportamento sexual através de cortes repetidos em populações 
vulneráveis mostra-se necessário para o contínuo redirecionamento das políticas de 
prevenção voltadas para estas populações. Isso evidencia que compreender as 
contingências envolvidas nos comportamentos de risco é de fundamental importância 
para o planejamento de estratégias de prevenção.  
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AUTORES: Fábio Henrique Baia; Robson Nascimento Cruz 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: O desenvolvimento de uma monografia (ou Tcc) requer um 
complexo repertório comportamental tanto por parte do orientador quanto do 
orientando.  Este trabalho justifica-se, pois, a análise do ensino de metodologia focado 
no modelo formal, mostra que em grande parte, este apenas apresenta descrições 
inacuradas de como comportar-se ao desenvolver este tipo de trabalho acadêmico. 
Contendo então apenas de um ou dois termos da tríplice contingência. O que acaba por 
possibilitar de forma prejudicial uma possível discrepância entre comportamento 
governado por regras e comportamento governado por contingências. Nosso objetivo é 
ao invés de “ conceituar”  a metodologia (o que o faz o modelo formal), propor o ensino 
de “ como fazer”  fornecendo descrições acuradas envolvendo os três termos da 
contingência. Diminuindo assim a discrepância, e colocando o orientado em maior 
contato com as contingências que controlam seu comportamento de produção 
acadêmica. O entrelaçamento de contingências também será destacado como fator de 
grande valia para este tipo de análise, já que o comportamento de “ produzir 
monografia”  é social, em outras palavras, os comportamentos do orientador e 
orientando possuem cada um seu controle individual, mas com um entrelaçamento entre 
estes.  
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AUTORAS: Liana Rosa Elias, Daniely Ildegardes Brito Tatmatsu 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de Fortaleza 
RESUMO: A obesidade é vista atualmente como um dos problemas de saúde pública 
mais preocupantes, devido ao seu crescente aumento e as graves conseqüências que 
pode acarretar. O tratamento cirúrgico da obesidade (cirurgia bariátrica) é um recurso 
utilizado nos casos da obesidade mórbida e/ou comorbidades associadas. De acordo 
com a Portaria N° 390, do Ministério da Saúde, os pacientes que forem se submeter à 
cirurgia bariátrica devem dispor de acompanhamento psicológico. O papel do psicólogo 
é o de avaliar se o indivíduo está apto emocionalmente para a cirurgia e auxiliá-lo 
quanto à compreensão de todos os aspectos decorrentes do pré e pós-cirúrgico. Este 
trabalho pretende apresentar a sistematização do trabalho psicológico aos pacientes 
candidatos à cirurgia bariátrica através de um Protocolo específico, desenvolvido a 
Partir de uma perspectiva Analítico-Comportamental, baseada no Behaviorismo 
Radical; com objetivo geral de propiciar aos psicólogos hospitalares um protocolo 
de cirurgia bariátrica que define parâmetros e procedimentos de intervenção clínica 
elaborado no Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará. Tem-se a 
possibilidade: de proporcionar o acompanhamento dos pacientes no pré e pós 
Operatório, realizar uma avaliação funcional das contingências de instauração e 
manutenção do comportamento alimentar, enfocando os aspectos dos três níveis de 
seleção. Identificar as regras e auto-regras presentes que controlam o comportamento 
alimentar; verificar a rede social de apoio, e aumentar a aderência dos pacientes ao 
tratamento. A proposta consiste numa avaliação psicológica pré e pós cirúrgica para 
possível presença de transtornos alimentares, acompanhamento em grupo informativo,  
orientação familiar e, nos casos indicados, acompanhamento individual e grupo 
terapêutico. O protocolo apresentado teve um bom impacto entre os profissionais da 
equipe, reforçando o caráter multidisciplinar da atuação, além de relatos dos pacientes, 
que ressaltaram a melhoria do acompanhamento psicológico superando o caráter 
meramente informativo do processo cirúrgico. 
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Oliveira; Landa Elaisa M. Lemos; Liliane Alves Vieira de Oliveira; Vânia Damasceno 
Costa 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de Rondônia  
RESUMO: Este tem como objetivo resgatar a importância da Psicologia 
Comportamental nos vários aspectos da vida humana, enfatizando a parte histórica até 
os dias atuais, procurando também, investigar como acontece a busca e os interesses 
profissionais no contexto amazônico do município de Porto Velho-RO, região Norte do 
Brasil. Os métodos utilizados foram questionários com os acadêmicos de Psicologia de 
duas Instituições de Ensino Superior e entrevista com a única psicóloga comportamental 
residente no município. Os resultados demonstram a pouca divulgação e interesse da 
população por esse campo da Psicologia.  
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AUTORAS: Yara Helena de Carvalho Paiva Ribeiro 1; Eliane Maria Fleury Seidl 2 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação1; Universidade de 
Brasília2 
RESUMO: Os avanços científicos e tecnológicos direcionados ao atendimento do 
traumatismo raquimedular têm aumentado o número de pessoas que convivem com 
alterações decorrentes da lesão, como também as que vivenciam o processo de 
envelhecimento com esta condição. O objetivo principal da pesquisa foi investigar os 
fatores preditores da qualidade de vida (dimensões física, psicológica e do 
relacionamento social, do ambiente e QV geral) entre as variáveis escolaridade, situação 
empregatícia, tempo de lesão, nível de independência funcional, suporte social 
emocional e suporte social instrumental. Participaram 130 pessoas com lesão medular 
traumática (87 homens), de 18 a 55 anos (M =29,6; DP = 8,7), 84 delas solteiras. A 
maioria (n = 73) tinha até dois anos de lesão, nível sensitivo-motor torácico (n = 80), 
sendo que 93 participantes tinham lesão completa. A pesquisa foi realizada em unidades 
de Brasília da Rede SARAH. Os instrumentos utilizados foram: o questionário 
WHOQOL-100 da Organização Mundial de Saúde, Escala de Suporte Social, 
questionário sobre a situação clínica e a Medida de Independência Funcional (FIM). A 
coleta de dados baseou-se em entrevista e em aplicação assistida. Os resultados 
principais indicaram que a dimensão física da QV foi predita pelas variáveis suporte 
social emocional (&#946; = 0,25; p < 0,01) e o escore FIM (&#946; = 0,22; p < 0,05), 
alcançando 15% de variância explicada. A dimensão psicológica e do relacionamento 
social teve como preditores e o suporte emocional (&#946; = 0,61; p < 0,001) e o tempo 
de lesão (&#946; = 0,19; p < 0,05) , com 35% de explicação da variância. No que 
concerne à dimensão do ambiente, as variáveis escolaridade (&#946; = 0,46; p < 0,001) 
e suporte emocional (&#946; = 0,38; p < 0,001) foram significativas, atingindo 42% de 
explicação da variância dessa dimensão. Em relação à QV geral, as variáveis 
antecedentes suporte emocional (&#946; = 0,39; p < 0,001), tempo de lesão (&#946; = 
0,24; p < 0,01) e escolaridade (&#946; = 0,20; p < 0,05)  foram preditores 
significativos, com 17% de variância explicada. Conclui-se que o suporte social 
emocional foi um forte preditor, alcançando significância em relação às quatro 
dimensões da QV. Observou-se que a dimensão física foi a que teve a menor variância 
explicada, permitindo supor que aspectos relevantes dessa dimensão podem não ter sido 
suficientemente explorados pelo instrumento de avaliação da QV. Os resultados do 



estudo trazem implicações para a abordagem biopsicossocial e interdisciplinar em 
reabilitação, no sentido de valorizar e favorecer a construção de redes de apoio social, 
como um dos aspectos relevantes para a melhoria da percepção da qualidade de vida de 
pessoas portadoras de lesão medular.  
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Soares da Rocha, Cristiane Ribeiro de Souza, Solange Leme Ferreira 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Estadual de Londrina 
RESUMO: O contexto grupal pode favorecer o desenvolvimento pessoal, porque 
oportuniza o relacionamento com pessoas diferentes e promove habilidades como lidar 
com diferenças e similaridades pessoais, oferecer ajuda, dar e receber feedback, liderar 
e ser liderado, receber indicativos sobre o impacto de seus comportamentos aos demais, 
bem como solucionar problemas e enfrentar situações estressantes. Um Grupo de 
Teatro, em especifico, pode ser um instrumento eficaz na compreensão e na busca de 
soluções para problemas sociais e interpessoais. O grupo de teatro com deficientes 
mentais adquire uma importância maior visto que, devido a suas condições 
diferenciadas, estes são privados de contatos sociais e sofrem com o descrédito da 
sociedade, o que prejudica a aprendizagem de comportamentos favoráveis às interações 
sociais. Ele pode também proporcionar situações de ensaio e erro, que resulta em uma 
maior probabilidade de lidar habilmente com as frustrações, permitindo um espaço para 
a discussão de assuntos pessoais, que raramente são discutidos em outros ambientes, 
como sexualidade, namoro e casamento. As relações interpessoais que ocorrem no 
contexto dos laboratórios de teatro podem ser interpretadas utilizando-se o referencial 
da Psicoterapia Analítico Funcional (FAP), visto que os comportamentos apresentados 
neste contexto são uma amostra do repertorio comportamental de cada individuo do 
grupo. Como a FAP privilegia a análise e intervenção sobre os comportamentos 
presentes nas relações interpessoais no momento em que estes ocorrem, o objetivo deste 
trabalho é mostrar a eficácia deste referencial na promoção de comportamentos mais 
adaptativos com os deficientes mentais, no contexto de um grupo teatral, por meio da 
utilização das cinco regras da FAP. Estas regras são: identificar Comportamentos 
Clinicamente Relevantes -CRBs, evocar os comportamentos considerados problema - 
CRB1, e criar condições para o desenvolvimento dos comportamentos que indicam 
progresso - CRBs2, reforçar CRB2, observar os efeitos do reforçamento em relação aos 
CRBs do indivíduo e fornecer interpretações de variáveis que afetam o comportamento 
deste.Para tanto, o objetivo dos laboratórios eram previamente definidos utilizando-se 
de dinâmicas, vivências, roll play e debates. Em geral puderam ser observados alguns 
CRBs1, como: fala infantilizada, pouco contato visual, comportamentos de 
dependência, expressão inadequada de sentimentos, dificuldade de contato físico, e 
baixa auto-estima. A partir das intervenções pode-se constatar o aumento da freqüência 
de CRBs2, como: fala condizente com a idade, contato visual, autonomia, expressão 
adequada de sentimentos e aumento da auto-estima. Com isso, conclui-se que o trabalho 
da FAP, em grupo, com deficientes mentais, pode melhorar a qualidade de vida desses 
indivíduos, na medida em que ajuda a promover sua inserção social a partir de suas 
próprias capacidades.  
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FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de Taubaté 
RESUMO: Este trabalho descreve o treino assertivo com um professor de educação 
física do ensino fundamental. O propósito do Treinamento Assertivo é o 
desenvolvimento de uma classe multidimensional de operantes, verbais e não verbais 
cuja emissão tem a função de criar, manter ou aumentar reforçamento, em uma situação 
social, e consiste na expressão de pensamentos, sentimentos ou desejos de maneira 
socialmente adequada, quando tal emissão cria o risco de perda de reforçamento ou 
punição. Na literatura nacional poucos são os relatos de intervenções voltados 
especificamente para a promoção de habilidades sociais do professor. Intervenções 
desta natureza com professores contribuem para o aprendizado do repertório social hábil 
e para a melhoria das suas interações nas situações de ensino. Atendendo a todos os 
procedimentos éticos de pesquisa em seres humanos foi estabelecida a linha de base do 
repertório social do professor, identificada a partir de gravações, em vídeo, de situações 
de ensino. Foi então gerada uma lista de habilidades a serem desenvolvidas: olhar nos 
olhos do interlocutor enquanto fala; olhar de frente para outra pessoa estando próxima 
dela; emitir gestos em circunstâncias apropriadas que acrescentem ênfase especial; 
manter expressão facial que combine com a mensagem; relatos em níveis corretos e em 
tons coloquiais e escolher a hora apropriada para se colocar. As vinte sessões de 
treinamento foram gravadas em fitas de vídeo. No treinamento o professor assistiu 
trechos selecionados de sua atuação em sala de aula e de comportamentos emitidos 
durante as próprias sessões de treinamento. O sujeito aprendeu a discriminar 
comportamentos assertivos (cujo alvo era o aumento de freqüência) e comportamentos 
não assertivos, ou agressivos (cujo alvo era a diminuição de freqüência). Foram 
utilizados recursos de análise de situações-problema e desempenho de papéis. Foi 
possível observar mudanças significativas no repertório social do professor. Manter o 
olhar na direção e de frente para o interlocutor, apresentar-se com mais tranqüilidade, 
com os músculos mais relaxados, conter-se e controlar gestos espalhafatosos são 
comportamentos que aumentaram de freqüência. Percebeu que os comportamentos cujo 
alvo foi a diminuição de freqüência interferem negativamente nas relações. A expressão 
facial é mais tranqüila e também sorri com maior freqüência. Melhorou o ritmo da fala e 
o tom de voz é mais baixo. Interrompe menos as falas do pesquisador, assim como 
escolhe melhor a hora e o modo de falar sobre determinados assuntos, fazer comentários 
e pedir favores. Diminuiu a freqüência de “ falas atropeladas”  e de caráter irônico, e a 
repetição do começo ou final das palavras. Pode-se concluir que o treinamento assertivo 
ofereceu aprendizagens relevantes para o repertório social do professor e a 
generalização dos comportamentos socialmente hábeis trará melhorias para a qualidade 
das interações sociais e educativas desse professor.  
 
7UHLQDPHQWR�3DUHQWDO��&RQWULEXLo}HV�SDUD�0mHV�GH�&ULDQoDV�FRP�7UDQVWRUQR�GR�
'pILFLW�GH�$WHQomR��+LSHUDWLYLGDGH�
AUTORAS: Magda Solange Vanzo Pestun; Danieli de Cassia Barreto 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Estadual de Londrina 
RESUMO: A literatura recente indica o treinamento parental como uma forma eficaz de 
intervenção junto à famílias de pessoas com Transtorno de Déficit de 
Atenção/Hiperatividade (TDAH). O presente estudo trata-se de uma pesquisa-ação de 
abordagem qualitativa e com fundamentação teórica na análise do comportamento, que 
objetivou verificar os efeitos de um programa de treinamento sobre o conhecimento e as 
dificuldades que mães possuem acerca do TDAH, bem como, investigar a influência 
sobre as práticas educativas por elas adotadas. Participaram do estudo três mães de 
crianças com TDAH e que são assistidas no Núcleo de Psicologia Clínica da UEL. O 



treinamento consistiu de 12 encontros semanais, com duas horas de duração cada e 
utilizou o método colaborativo para trabalhar informações e estratégias relacionadas 
com o TDAH. O método de análise de conteúdo foi empregado para avaliação dos 
resultados (pré e pós entrevista). Houve diferença significativa em relação ao nível de 
conhecimento, às práticas educativas empregadas, os sentimentos e os pensamentos em 
relação ao TDAH. No entanto, as dificuldades em relação aos filhos persistiram, mesmo 
após o treinamento parental. Algumas hipóteses levantadas para esse último resultado: o 
presente estudo utilizou sintomas do TDAH  como medida de avaliação do treinamento, 
dificuldade das mães em implementarem orientações, não participação dos pais, número 
insuficiente de encontros e até mesmo, a insenbilidade das mães para pequenas 
mudanças comportamentais de seus filhos. 
 
8P�&DVR� GH� $IDVWDPHQWR� GR� 7UDEDOKR� SHOR� ,166� FRP�+LSyWHVH� 'LDJQyVWLFD� GH�
(VWUHVVH�3yV�7UDXPiWLFR�
AUTORES: Luciana Leão Moreira; Hérika de Mesquita Sadi 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade FUMEC  
RESUMO: Caso clínico de um cliente de 40 anos, casado, dois filhos, motorista de 
transporte coletivo que foi afastado do trabalho pelo INSS. O caso foi encaminhado 
pelo INSS para o setor de avaliação psicológica da clínica-escola da Universidade 
FUMEC, que, por sua vez, levantou hipótese diagnóstica de estresse pós-traumático,  
encaminhando-o para atendimento clínico comportamental. A queixa do cliente era de 
ansiedade, insônia, irritabilidade, desconfiança quando saía de casa, dores de cabeça, 
déficit de memória, dificuldade de concentração, agitação, sensibilidade a ruídos, medo 
de ser assaltado, medo de sair sozinho. O cliente foi vítima de um assalto durante o 
horário de trabalho. A situação do assalto foi eliciadora de vários sintomas respondentes 
tais como: dor no peito, cabeça bamba (parecendo que vai desmaiar), sudorese nas 
mãos, coração disparado, ansiedade, hipermialgia. As queixas do cliente relatadas 
anteriormente são reações que aparecem como produto de todas as situações de estresse.  
Os objetivos da apresentação são: apresentar os procedimentos utilizados no tratamento 
psicoterápico; ressaltar a importância da análise do comportamento verbal de relatos de 
eventos privados e mostrar como a utilização do biofeedback pode servir como uma 
fonte de dados para uma avaliação mais precisa do atual estado emocional do cliente 
que possibilitasse uma resposta junto ao INSS. Métodos: Foram realizadas sessões de 
psicoterapia individual paralelamente a sessões de biofeedback. Nas sessões de 
biofeedback foram feitas exposições a estímulos através de imaginação, relato verbal e 
exibição de cenas que, segundo o cliente, desencadeavam reações incontroláveis. 
Resultados: Já nas primeiras sessões de psicoterapia o cliente não demonstrou ansiedade 
excessiva. Seu relato verbal não estava coerente com o seu comportamento diante da 
terapeuta. Além disso, apresentou várias outras incoerências e contradições em seu 
relato. Pode-se dizer que o relato do paciente não estava unicamente sob controle de 
eventos antecedentes, mas de conseqüências reforçadoras especificas. Assim, podemos 
dizer que o relato verbal do cliente assume a função de mando. Conforme a queixa, o 
cliente apresentava comportamentos respondentes em função de pareamento de 
estímulos aversivos com estímulos relacionados ao trabalho, que se tornaram eliciadores 
de ansiedade. Contudo, com a utilização do biofeedback, não foi possível constatar 
alterações nos sinais eletromiográficos (como também não foi detectadas respostas 
colaterais públicas relacionadas aos sintomas de ansiedade descritos) durante a 
exposição a situações com semelhanças àquelas relatadas como ansiogênicas. 
Conclusões: A partir dos dados coletados nas sessões de psicoterapia e de biofeedback, 



não foi verificada ansiedade generalizada e sintomas de estresse pós-traumático.  
 
8P� (VWXGR� &OtQLFR� TXH� HQYROYH� $XWR�5HJUDV� H� R� 'HVHQYROYLPHQWR� GD�
$VVHUWLYLGDGH�QXP�(QIRTXH�&RPSRUWDPHQWDO��
AUTORAS: Tássia Giselle da Silva Sidrim, Patrícia Neder 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal do Pará  
RESUMO: A importância da utilização das regras e auto-regras para a Análise do 
Comportamento baseia-se na possibilidade de explicar que o motivo dos 
comportamentos não serem sensíveis às mudanças nas contingências que envolvem o 
organismo, é que as regras podem atuar tanto como estímulo discriminativo que sinaliza 
a contingência atuante alterando as funções dos estímulos e conseqüentemente evocam 
um responder diferenciado do indivíduo ou como estímulo evocar do comportamento. O 
presente trabalho buscou evidenciar uma possibilidade de atuação da Análise do 
Comportamento em um caso clínico que envolve auto-regras e falta assertividade. O 
caso clínico baseou-se no atendimento de uma mulher, solteira, de 29 anos, que 
apresentava como padrão de comportamento atitudes bastante agressivas e com excesso 
de auto-regras que controlavam suas ações. Os dados para análise foram coletados 
durante o período do estágio supervisionado realizado clínica-escola da Universidade 
Federal do Pará, para base teórica foi utilizada a teoria do Behaviorismo radical e para o 
atendimento terapêutico, o modelo da Psicoterapia Analítico Funcional (FAP). Os 
objetivos terapêuticos buscados foram desenvolver a assertividade como 
comportamento concorrente às respostas de agressividade e estabelecer o 
comportamento de autodescrição como respostas concorrentes às auto-regras. Como 
resultado da intervenção terapêutica foi observado um aumento na ocorrência das 
respostas de autodescrição emitidas pela cliente bem como das respostas que estavam 
sob controle das instruções da terapeuta. Até o momento, não foi alcançado o 
comportamento assertivo. Conclui-se que, a utilização da FAP foi eficiente para o 
desenvolvimento de uma relação terapêutica firmada com sucesso no que concerne à 
evocação de comportamentos relevantes para o entendimento do caso, bem como 
contribuiu para orientar a ação da terapeuta na utilização de instruções que 
evidenciavam quais as auto-regras que a cliente emitia e que não permitiam que esta 
tivesse contato com as novas contingências atuantes no ambiente. Desta forma, acredita-
se que a contribuição deste trabalho foi possibilitar a visualização dos pressupostos 
teóricos da FAP e do Treinamento de Habilidades Sociais para trabalhar com padrões de 
comportamentos anti-sociais. 
 
8P� (VWXGR� VREUH� D� $WHQomR� 6HOHWLYD� HP� $PRVWUDV� 1mR�&OtQLFDV� GH� &ULDQoDV�
8VDQGR�D�7DUHID�GH�6WURRS�(PRFLRQDO�
AUTORAS: Aline Henriques Reis; Renata Ferrarez Fernandes Lopes; Cláudia Furtado 
Borges 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de Uberlândia 
RESUMO: O modelo comportamental pressupõe que o organismo sofra um tipo de 
reforçamento que o leve a salientar determinadas propriedades dos estímulos. Em 
termos cognitivo-comportamentais, o indivíduo seleciona alguns estímulos em 
detrimento de outros. O tipo de estímulo e o conteúdo da informação a ser selecionada 
irão depender de alguns fatores como capacidade de processamento, esforço, regras 
internas, treinamento e emoção. Essa seletividade da atenção, quando dirigida a 
estímulos ameaçadores, se for mediada por um viés atencional, pode culminar num 
processamento desadaptado do estímulo, ou seja, numa hiperativação atencional 
dirigida a estímulos irrelevantes associados a perigo. Estudos anteriores mostram que 



crianças com transtorno de ansiedade exibem latências mais altas frente a estímulos 
ameaçadores e sugerem a tarefa de Stroop como uma medida para transtornos de 
ansiedade. Dessa forma, visando compreender a natureza do processamento de 
informação emocional ameaçadora em crianças, este trabalho teve um duplo objetivo: 
verificar a seletividade atencional para estímulos ameaçadores e neutros em uma 
amostra não-clínica de crianças, bem como avaliar a viabilidade da tarefa de Stroop 
enquanto uma medida útil na segregação de amostras clínicas de amostras não-clínicas.  
Para tanto, 59 crianças (29 do sexo feminino e 30 do sexo masculino) com idade entre 8 
e 12 anos ( média  de 10 anos e 1 mês ) de uma escola particular da cidade de 
Uberlândia foram testadas na tarefa Stroop emocional. A tarefa consistiu da 
apresentação de 20 provas de efeito Stroop com palavras neutras (orquestra período 
estampa), 20 provas de Stroop emocional ( ridículo, medroso, assustado) e 20 provas 
controle ( seqüências de X), apresentadas  no programa Superlab rodado em notebook. 
A tarefa das crianças nas 3 condições anteriores consistia em nomear o pigmento das 12 
palavras apresentadas simultaneamente na tela do computador o mais rápido possível e 
ao final da nomeação do pigmento da última palavra apresentada na tela, a criança 
pressionava a tecla de espaço do computador com a finalidade de registrar a latência da  
nomeação. As latências dos sujeitos foram submetidas a uma ANOVA. Os resultados 
indicam que não há diferença significativa entre a condição stroop emocional (17,59 s) e 
neutro (18,22 s), mas há diferença destas duas condições com a condição controle 
(13,49 s), [F (2; 48) = 131,24, p < 0,001] . Este resultado dá sustento a tarefa de stroop 
como uma medida de atenção para amostras não-clínicas que apresentam um tipo de 
processamento atencional normal, ou seja, em uma tarefa de atenção seletiva exibem 
 latências semelhantes  frente a estímulos  de conteúdo ameaçador e estímulos de 
conteúdo neutro .    
 
8P� /HYDQWDPHQWR� GR� 3HUILO� GRV� 3URILVVLRQDLV� GDV� $ERUGDJHQV� &RPSRUWDPHQWDO�
&RJQLWLYDV��&RPSURPHWLPHQWR� FRP� DV�$ERUGDJHQV� H� DV� ,PSOLFDo}HV� SDUD� R�$YDQoR�
7HyULFR�7pFQLFR�GHVWH�&DPSR�GH�$WXDomR�
AUTORES: Aline Henriques Reis; Ederaldo José Lopes; Renata Ferrarez Fernandes 
Lopes 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de Uberlândia 
RESUMO: As chamadas terapias cognitivas realistas e construtivistas e/ou 
comportamentais tiveram um crescimento considerável em vários países nos últimos 
anos, inclusive no Brasil. Acompanhando tal tendência, objetivou-se com essa pesquisa 
remontar o avanço dessas abordagens em nosso País, bem como traçar o perfil do 
profissional que as adotam. A amostra incluiu 114 sujeitos de ambos os sexos, sendo 
71,9% do sexo feminino, com média de 35,6 anos de diversas partes do país 
selecionados no XIV Encontro da Associação Brasileira de Psicoterapia e Medicina 
Comportamental (ABPMC), da lista de sócios da Sociedade Brasileira de Terapias 
Cognitivas (SBTC) e das comunidades de Terapia Comportamental e Terapia 
Cognitivo-Comportamental do site de relacionamentos Orkut.  Foram investigados 
dados acadêmicos e profissionais, como área de atuação, nível de satisfação com a 
profissão, realização de pesquisas, dentre outras, por meio de um questionário contendo 
perguntas abertas e fechadas. Exceto os questionários aplicados no encontro da 
ABPMC, os demais foram enviados por e-mail. Em ambos os casos, o questionário foi 
auto-aplicável. Os resultados mostraram que 50% da amostra definem-se como 
cognitivo-comportamentais; 38,6% como comportamentais e o restante está subdividido 
nas demais linhas. Dos 114 sujeitos, 100 graduaram-se em psicologia, 3 em medicina e 
1 em ambos os cursos. Quanto à área de atuação, 36,8% atuam apenas na clínica, 11,4% 



apenas na docência, e 23,7% exercem tanto a atividade clínica como a docência; os 
demais se distribuem na combinação das atividades. Metade dos sujeitos possui menos 
de cinco anos de formado e desses, 77,8% não atuaram em outra abordagem teórica. 
77,2% dos sujeitos realizam pesquisas. Os tipos de pesquisa mais citados foram: estudos 
de caso (62,5%), experimental (50%), bibliográfica (43,2%), levantamento (39,8%), 
outros tipos de pesquisa (13,6%) e pesquisa ex post facto (8%). Não surpreendente foi o 
fato de que 86,3% dos que realizam pesquisas o fazerem vinculados a uma instituição. 
Referente aos tipos de pesquisa mais realizados, é interessante perceber que, dentre os 
profissionais que atuam apenas na área clínica, 66,6% afirmam fazer pesquisa e o tipo 
mais freqüente dentro dessa área de atuação foi o estudo de caso (60,7%), seguido da 
pesquisa bibliográfica (35,7%).  Os dados mostram um forte comprometimento dos 
profissionais com uma linha de atuação definida (88,6% da amostra se classificaram 
como cognitIvo-comportamentais ou comportamentais), um fator importante na 
manutenção e na melhoria da qualidade do trabalho realizado. Somado a isso, é 
relevante mencionar o fato de que a pesquisa, independente do tipo, também é uma 
atividade presente em mais da metade da amostra estudada, o que garante o 
acompanhamento dos novos desdobramentos teórico-metodológicos das áreas de 
atuação. 
 
8PD�$QiOLVH�&RPSRUWDPHQWDO�GR�0pWRGR�&OtQLFR�GH�3LDJHW�
AUTORES: Rafael Rubens de Queiroz Balbi Neto; Anna Beatriz Carnielli Howat 
Rodrigues; Danielly Bart do Nascimento; Elizeu Batista Borloti 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal do Espírito Santo 
RESUMO: O método clínico de Piaget (1896 – 1980) tem sido muito utilizado por 
pesquisadores há muitos anos. Segundo pesquisas recentes, o método é um bom 
instrumento de pesquisa dentro da abordagem piagetiana. Todavia, a análise 
comportamental da prática do método clínico é rara. A proposta deste estudo é, partindo 
de uma pesquisa teórica, esboçar uma análise comportamental do método clínico de 
Piaget, enfocando, principalmente, o controle de regras e de contingências, e a solução 
de problemas. A fim de alcançar tais objetivos, realizou-se uma revisão bibliográfica de 
algumas das publicações de Piaget, de autores recentes que tratam do método clínico e 
de textos contendo análises do comportamento do qual Piaget inferiu conceitos 
“ mentais” . As descrições objetivas do método foram destacadas e, em seguida, uma 
análise comportamental foi proposta. Os resultados mostram que o método clínico 
surgiu para a compreensão das “ modalidades do pensamento”  infantil e das explicações 
dadas pela criança, como uma forma de avaliar as crenças infantis. Esse método abriu  
uma gama maior de informações a partir do registro minucioso do contexto da 
entrevista e mostrou-se eficaz para o desenvolvimento de pesquisas na área cognitiva e 
moral. Segundo autores piagetanos, no método clínico, as respostas das crianças devem 
ser analisadas no contexto em que são geradas. Assim, elas funcionariam como um 
ponto de partida, pois é mais importante que o pesquisador compreenda o processo que 
as resultou, não importando se as respostas sejam “ certas”  ou “ erradas” . Em termos 
práticos, o experimentador deve clarificar as capacidades “ mentais”  da criança, 
formulando hipóteses sobre o significado ou o sentido das suas ações ou explicações, 
levando a criança a comprová-las por meio da intervenção. Em resumo, o trabalho do 
entrevistador é tornar evidente essa explicação. Por outro lado, segundo a Análise do 
Comportamento, o método clínico mostra-se muito útil para delinear os conjuntos 
comportamentos (repertórios) que são comuns em grande parte das crianças ocidentais, 
dentro de cada faixa etária, pois permite a análise da regra elaborada pelo entrevistado 
para solução dos problemas propostos. Em síntese, o método clínico é basicamente a 



proposta de solução de um problema – seja ele de origem “ cognitiva”  ou “ moral”  – 
dentro de um contexto estabelecido pelo entrevistador, e a justificativa do 
comportamento apresentado na solução do problema. Desta forma, dois tipos de 
resposta são possíveis de serem emitidas pela criança para enfrentar a situação criada 
pelo método clínico: 1) resposta sob controle da generalização da aprendizagem de 
outros comportamentos e 2) resposta sob controle da própria situação-problema. Em 
ambas as condições, o entrevistador deve fazer perguntas à criança de modo que ela 
justifique suas respostas. É desta forma que as perguntas do método clínico funcionam: 
elas modificam as “ soluções”  da criança de modo que ela mesma chegue à solução do 
problema.  
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AUTORES: Eliane Maria Fleury Seidl; Adriana Melchíades; Vivyanne Farias; 
Alexander Brito 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de Brasília  
RESUMO: Desde 1996, com o advento da terapia anti-retroviral altamente potente, 
êxitos significativos têm sido alcançados no tratamento de pessoas vivendo com 
HIV/aids. Ao lado dos fatores de natureza biomédica que influenciam o comportamento 
de adesão à terapia anti-retroviral (TARV), aspectos psicossociais suscitam o interesse 
de pesquisadores e profissionais de saúde. O estudo objetivou descrever o 
comportamento de adesão ao tratamento anti-retroviral em pessoas vivendo com 
HIV/aids e investigar fatores preditores da adesão à TARV entre as variáveis 
escolaridade, presença de efeitos colaterais, interrupção atual ou anterior da TARV por 
conta própria, auto-estima, expectativa de auto-eficácia, modalidades de enfrentamento, 
suporte social percebido e satisfação com a relação profissional de saúde-usuário. A 
conduta de adesão foi medida pela perda auto-relatada (não ingestão) de comprimidos 
na última semana e mês, sendo avaliada como insatisfatória na ocorrência de perda igual 
ou superior a 5% no período indicado, com base em parâmetros da literatura nacional e 
internacional. Participaram 101 pessoas HIV+, 60,4% homens, usuários da rede pública 
de saúde do DF, com idades entre 20 a 71 anos (M = 37,9 anos), 73,3% sintomáticos. A 
coleta de dados incluiu entrevistas e a utilização de instrumentos auto-aplicáveis. 
Análises estatísticas descritivas foram realizadas e procedeu-se à análise de regressão 
logística padrão para identificação dos preditores da conduta de adesão ao tratamento 
anti-retroviral. Os resultados indicaram, com base no número de comprimidos prescritos 
em relação ao de comprimidos não ingeridos, que a maioria (n = 73; 72,3%) dos 
participantes foi classificada no grupo que apresentava nível de adesão igual ou superior 
a 95% no último mês e na última semana e 27,7% (n = 28) foram incluídos no grupo 
com adesão insuficiente. Na análise de regressão logística, a variável interrupção 
anterior ou atual do uso dos anti-retrovirais por conta própria (p = 0,001), expectativa de 
auto-eficácia (p = 0,02) e escolaridade (p = 0,05) foram preditores significativos do 
comportamento de adesão. A variável suporte social alcançou valor limítrofe dos níveis 
de significância (p = 0,06). É necessário reiterar que, pelo fato da aids constituir-se em 
enfermidade crônica, ainda estigmatizante, as questões de natureza psicossocial são de 
grande relevância, somando-se aos desafios da esfera biomédica. Nesse sentido, a 
formação de equipes interdisciplinares parece ser de fundamental importância para a 
qualificação da assistência prestada, facilitando a abordagem adequada às dificuldades 
médicas e psicossociais de adesão à TARV em pessoas vivendo com HIV/aids. Nessa 
perspectiva, estratégias e intervenções diversas devem ser implementadas visando 



auxiliar as pessoas soropositivas a manejar e lidar com as dificuldades do tratamento 
anti-retroviral. 
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CONFERENCISTA: Steven Hayes 
RESUMO: While Skinner’s approach to verbal behavior had some strengths, it did not 
lead to a robust experimental analysis that was adequate to the broad range of basic and 
applied topics relevant to human language. Over the last 20 years, Relational Frame 
Theory has provided a new but still behavior analytic way forward. RFT is rapidly 
establishing itself both in basic laboratory studies and in applied studies. Probably the 
biggest applied extension of RFT is Acceptance and  Commitment Therapy. In this talk 
I will review the nature of ACT and RFT and the data supporting their key ideas. I will 
then briefly consider the future of behavior analysis from the point of view of these 
developments. 
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AUTORES: Lauro Eugênio Guimarães Nalini; Nicolau Chaud de Castro Quinta 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Católica de Goiás 
RESUMO: O curso estará organizado em duas partes, ambas com conteúdos 
representativos do estudo contemporâneo do mentir como comportamento emitido e 
como comportamento alvo de detecção. Na primeira parte, breve análise do conceito 
“ mentira”  (e conceitos correlatos), tal como utilizado na linguagem cotidiana e em 
campos da psicologia científica, será feita. A análise conceitual terá como objetivo 
ilustrar o uso das duas principais noções presentes, explícita ou implicitamente, na 
grande maioria das definições (mais ou menos técnicas) de mentira. Em termos 
cotidianos, uma definição geral relaciona as duas noções do seguinte modo: “ Mentira é 
uma afirmativa falsa emitida com intencionalidade” . A análise conceitual viabilizará a 
distinção entre “ afirmações objetivamente falsas”  e “ afirmações subjetivamente falsas” , 
e apontará para as do primeiro tipo como sendo aquelas indicadoras de relações 
passíveis de tratamento analítico-comportamental. Na segunda parte, estudos empírico-
experimentais sobre o mentir como comportamento emitido (“ o dizer mentira” ) e como 
comportamento alvo de detecção (“ o descobrir mentira” ) serão apresentados e 
discutidos. No primeiro caso (o mentir como comportamento emitido), estudos 
analítico-comportamentais sobre correspondência entre o dizer e o fazer serão 
considerados. Ficará evidenciado que os poucos estudos existentes mostram, em linhas 
gerais, que a maior ou menor previsibilidade do fazer a partir do dizer resulta da maior 
ou menor probabilidade de reforço para a ocorrência ou não de correspondência entre a 
emissão verbal e a não-verbal. No segundo caso (o mentir como comportamento alvo de 
detecção), serão explorados estudos experimentais sobre variáveis relacionadas às 
alterações do comportamento do mentiroso quando conta a mentira (“ sinais de 
mentira” ) e ao comportamento da pessoa que observa o mentiroso com o intuito de 
detectar a mentira contada (“ detector” ). De modo geral, os estudos mostram que o 
desempenho de detectores em tarefas de detecção de mentira não é melhor que o 
esperado ao acaso. Os possíveis fatores responsáveis pela baixa detecção — por 
exemplo, a variabilidade dos sinais de mentira entre e intra-indivíduos em diferentes 



contextos — serão discutidos. Por fim, serão apontadas as possibilidades de 
aprimoramento do desempenho de detectores através da manipulação de variáveis 
contextuais (particularmente do risco envolvido na mentira) e do treino de detecção de 
sinais de mentira mediante fornecimento de feedback. Com o objetivo de facilitar a 
exposição dos conteúdos de ambas as partes, será realizada, no início de cada parte, uma 
atividade prática envolvendo a audiência. A atividade para a primeira parte versará 
sobre a habilidade da audiência em distinguir entre afirmações objetivamente falsas e 
afirmações subjetivamente falsas. Para a segunda parte, a atividade versará sobre a 
habilidade de detecção de mentira. Voluntários da audiência serão convidados a 
descrever breves vídeos de forma verdadeira ou mentirosa. Os demais membros da 
audiência, que participarão como detectores, serão convidados a avaliar a verdade ou 
falsidade das descrições.  
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AUTORES: Marcus Bentes de Carvalho Neto; Paulo Elias Gotardelo Delage 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal do Pará�
RESUMO: Teria a Análise do Comportamento como contribuir para a compreensão e 
para a o estudo do fenômeno complexo denominado por “ criatividade”? O objetivo 
desse curso será apresentar: (a) algumas tentativas de definição (relacionais e 
externalistas) desse fenômeno; (b) alguns dos principais padrões comportamentais 
criativos identificados; (c) alguns modos promissores de investigá-los, em especial a 
proposta de Epstein de recombinação espontânea de repertórios. Além de uma análise 
histórica e teórica, serão apresentados dados experimentais (com ratos e macacos) sobre 
os pré-requisitos e processos comportamentais criativos envolvidos no “ insight” .  
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AUTOR: John Austin 
RESUMO: This workshop will guide participants through various concepts of 
performance improvement of individuals and groups in any organization.  The strategies 
presented will assist attendees in identifying a performance problem, developing 
measures to collect data on it, diagnosing the problem, developing solutions for the 
problem, and developing a means for maintaining those solutions.  This workshop is 
appropriate for those who conduct human performance improvement activities in 
organizational settings, as well owners/operators of small companies or 
administrators/managers/supervisors in other organizations.  Participants should come 
prepared with an actual performance problem from their organization that they would 
like to work through during the session. Learning Objectives: By the end of the 
workshop participants should (be able to): 1.Identify the mission of your organization, 
department and job 2. Identify a pinpoint to focus improvements on 3. Develop a 
measurement system to measure the pinpoint 4. Diagnose the problem 5. Develop a 
solution and implementation plan for the problem 6. Develop a plan to maintain the 
solution 7. Know a collection of strategies that they can use to improve human 
performance. Workshop Activities: Participants should come to the workshop with 
ideas in mind for performances they would like to improve.  The attendees will 
identifying a performance problem, develop measures to collect data on it, diagnose the 
problem, develop solutions for the problem, and develop a means for maintaining those 
solutions.  Target Audience: This workshop is appropriate for those who teach behavior 
analysis and which to teach OBM, those who conduct human performance improvement 
activities in organizational settings, as well owners/operators of small companies or 
administrators/managers/supervisors in other organizations. 
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AUTOR: Luc Vandenberghe 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Católica de Goiás; consultório particular 
(Goiânia) 
RESUMO: Introdução prática à proposta psicoterápica de Kohlenberg e Tsai. Neste 
curso, o participante aprenderá fazer uma formulação de caso de acordo com a FAP, e 
como planejar a estrutura de uma sessão. Depois de discutir os princípios gerais da 
FAP, as vertentes de Reno e Seattle serão comparadas. Serão apresentadas estratégias, 
táticas e técnicas para tornar a intimidade do relacionamento terapeuta-cliente um fator 
curativo na psicoterapia individual; na terapia de casal; e na terapia de grupo. Será 
discutido e ilustrado como o terapeuta FAP trabalha com exercícios de Mindfulness e 
com a intensidade emocional do momento. Será mostrado como exercícios vivenciais 
são usados para tornar o processo terapêutico mais intenso e  como oportunidades de 
‘aprendizagem ao vivo’ para o cliente podem ser detectados durante a sessão. 
Finalmente, contribuições da FAP para o tratamento de TEPT, TOC e dor crônica serão 
apresentados.  
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AUTORES: Antonio Isidro da Silva; Geison Isidro Marinho; Liana da Silva Mousinho  
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Instituto São Paulo de Análise do Comportamento e Centro 
Universitário de Brasília 
RESUMO: A Psicoterapia Analítico-Comportamental é um modelo terapêutico baseado 
filosoficamente no Behaviorismo Radical de Skinner. Tem por objetivo identificar, 
definir e tratar queixas trazidas por um indivíduo ao ambiente de consultório, a partir da 
análise das relações comportamentais entre organismo e ambiente (Costa, 2002). Tais 
queixas podem se referir aos diversos contextos humanos, dentre eles o individual, o 
familiar, o conjugal e o sexual. Nas últimas décadas, o homem, em busca de suas 
realizações pessoais, tem encontrado cada vez mais no sexo, uma fonte de prazer e 
satisfação. No entanto, apesar de todo organismo ser dotado de um potencial para as 
respostas sexuais, nem sempre a história de vida particular é favorável ao 
desenvolvimento de tais respostas. Nesse sentido, pode-se observar um aumento 
significativo de queixas sexuais encontradas nos consultórios médicos e psicológicos 
envolvendo aspectos relativos à relação sexual e a adequação do par. Na Psicoterapia 
Analítico-Comportamental, a Terapia Sexual visa tratar aspectos da interação do par que 
resultem em prejuízos à sua satisfação, inclusive a sexual. Em geral, tais prejuízos são 
gerados por diversas contingências encontradas nas relações ambientais dos indivíduos, 
as quais interrompem o fluxo da resposta sexual. O objetivo, portanto, da Terapia 
Sexual Analítico-Comportamental é o de promover a aquisição de novos repertórios 
comportamentais que resultem na satisfação sexual do par e/ou cliente, interrompendo 
comportamentos públicos e privados relacionados a esses prejuízos. Para Masters e 
Johnson (1994/1997), uma disfunção sexual pode ser definida como qualquer condição, 
em geral fisiológica, que prejudica o fluxo da resposta sexual humana, gerando 
profundo desconforto ao indivíduo e/ou parceiro(a). Para a Análise Comportamental, 
entretanto, a disfunção sexual é compreendida a partir da análise de respostas públicas e 
encobertas associadas àquelas condições fisiológicas (Isidro, 2004). Em Terapia Sexual, 
o analista do comportamento trata o comportamento sexual como qualquer outro 
comportamento, respondendo aos mesmos princípios comportamentais e mantendo as 
mesmas relações com o ambiente. Nesse sentido, o uso da análise funcional torna-se um 
instrumento indispensável para que se identifique as variáveis de controle 



comportamental e se definam as estratégias mais indicadas ao tratamento do caso em 
questão. Os procedimentos terapêuticos utilizados na Terapia Sexual Analítico-
Comportamental, por fim, serão apenas instrumentos auxiliares ao tratamento das 
queixas sexuais. �
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O contexto educacional brasileiro é marcado por um alto nível de fracasso e evasão 
escolar, bem como por qualidade de ensino inferior à de países com semelhante nível 
sócio-econômico. Essas características estão presentes nos diversos níveis de 
escolarização, ou seja, do Ensino Fundamental ao Ensino Superior. Analistas do 
comportamento têm envidado esforços no desenvolvimento de tecnologias de ensino, 
desde o ensino de habilidades básicas de alfabetização a métodos alternativos à aula 
expositiva em cursos superiores, há mais de trinta anos. Entretanto, o emprego de tais 
tecnologias em instituições de ensino ainda é ausente. Partindo do pressuposto de que a 
análise do comportamento tem muito a contribuir para o desenvolvimento de 
metodologias de ensino nas diversas fases de escolarização formal, o objetivo do 
presente trabalho é discutir sobre possíveis causas de sua exclusão do contexto 
educacional e sugerir alternativas de conquistar este espaço. Por meio de análise de 
textos da área e livros didáticos, nota-se um equívoco nos conteúdos que são ensinados 
sob os títulos de behaviorismo, análise do comportamento e Skinner, que são em parte 
condizentes com a proposta do Behaviorismo Metodológico, mas que não refletem a 
postura behaviorista radical. Questionários aplicados a professores do ensino 
fundamental, no entanto, sugerem que na prática os mitos relacionados à análise do 
comportamento estão sendo quebrados e que há uma abertura para o trabalho do 
psicólogo por parte do professor, desde que este trabalho acarrete em benefícios para a 
escola e, principalmente, para os alunos. Sugere-se que analistas do comportamento que 
trabalham em contexto acadêmico e em diversos contextos aplicados, como escolas, 
hospitais, consultórios e empresas, se comprometam em divulgar os conceitos do 
behaviorismo como foram empregados por Skinner e cientistas posteriores e, 
principalmente, em relacionar o sucesso alcançado por analistas do comportamento nas 
diversas áreas à consistência teórico-metodológica oferecida pelo Behaviorismo. 
�
A Exclusão da Análise do Comportamento do Contexto Educacional 
AUTORA: Yvanna Aires Gadelha Sarmet 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: UniCEUB- Centro Universitário de Brasília; Super 
Infância – Superando problemas para um futuro feliz 
RESUMO: De acordo com Skinner (1989/1991) o conhecimento acumulado acerca do 
comportamento e das interações humanas permite afirmar que “ nós sabemos como 
construir escolas melhores”  (p.131). Ao analisar as proposições de Skinner quanto ao 
comportamento e à aprendizagem nota-se a impossibilidade de separá-las de sua análise 
mais global da educação e da importância dela para a construção de uma cultura com 
maiores chances de sobrevivência. No entanto, apesar de Skinner ter focalizado a 
questão do ensino e buscado um método para superar os problemas relativos ao ensinar, 
as aplicações mais evidentes da teoria comportamental e da análise do comportamento 
têm sido na área clínica e na educação especial, e não nas escolas. Nota-se que, 
freqüentemente, profissionais e pesquisadores em educação vêem na proposta 
skinneriana uma limitação ao desenvolvimento do potencial humano; consideram sua 
proposta mecanicista e tecnicista, quase desumana (Carmo & Batista, 2003). Alguns dos 



fatores que podem estar envolvidos na exclusão das propostas de Skinner do contexto 
escolar são o modo como a teoria behaviorista é apresentada na formação de 
professores, a difusão de textos e artigos que criticam o behaviorismo, e o uso de uma 
linguagem específica e técnica entre os analistas do comportamento, que dificulta sua 
comunicação com profissionais de educação. 
�
A Exclusão da Análise do Comportamento da Escola: Resultados Preliminares de um 
Questionário Aplicado em Professores do Ensino Fundamental sobre a Análise do 
Comportamento. 
AUTORA: Patrícia Serejo de Jesus 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de Brasília 
RESUMO: Analistas do comportamento compreendem ensinar como dispor 
contingências de reforçamento adequadas e entendem sobre princípios 
comportamentais. Desta forma, Skinner afirma que nós sabemos como construir escolas 
melhores. Contudo, observa-se atualmente que poucos analistas do comportamento 
trabalham em escolas. Ademais, as escolas enfrentam problemas sérios com a falta de 
motivação dos alunos e dos professores e com a alta freqüência de comportamentos não 
desejados em seu contexto. Com o intuito de buscar respostas do motivo para tais fatos 
ocorrerem, foram aplicados 46 questionários sobre a análise do comportamento a 
professores do ensino fundamental de Brasília. Os professores, que participaram 
voluntariamente da pesquisa, deveriam com uma escala de cinco pontos que variava 
entre ‘discordo totalmente’ e ‘concordo totalmente’, avaliar afirmativas sobre a análise 
do comportamento e sua contribuição para o contexto escolar. Como resultado, observa-
se para a amostra estudada que a análise do comportamento está relacionada com 
autonomia (64%) e bem estar e qualidade de vida (74%). A maioria da amostra 
discordou que a análise do comportamento tem a intenção de substituir professores por 
máquinas de ensino (95%) e que é uma abordagem mecanicista e tecnicista (61,5%). 
Entretanto, ainda uma porcentagem alta concordou com afirmativas tais como: a análise 
do comportamento desconsidera a subjetividade (36%), ou desconsidera emoções e 
sentimentos (23%) e considera problemas escolares no modelo estímulo-resposta 
(81%). Mais de 90% da amostra concordou com afirmativas sobre o caráter científico da 
análise do comportamento e sobre sua eficácia em produzir mudanças e ajudar a 
diminuir problemas escolares. Ainda foi respondido por 67% da amostra que eles 
utilizariam a análise do comportamento em sala de aula. A título de discussão, 
considerando que as escolas são sensíveis à contribuição da análise do comportamento, 
levantam-se outras hipóteses que podem contribuir para a sua exclusão do ambiente 
escolar. São elas: dificuldade da psicologia de forma geral em delimitar e conquistar o 
seu campo de atuação nas escolas, diferenciando-o do campo de outros profissionais, 
como orientadores, psicopedagogos e pedagogos; desprezo e despreparo de analistas do 
comportamento para atuar no contexto escolar. Sugere-se que analistas do 
comportamento se comprometam em divulgar seus trabalhos, utilizando linguagem 
adequada e em adentrar o contexto escolar, seja por meio da psicologia clínica ou pela 
própria área de psicologia escolar, a fim de se exporem às contingências e modelarem 
seu repertório comportamental de psicólogos escolares analítico-comportamentais. 
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AUTORAS: Hérika de Mesquita Sadi1, Ana Lúcia Alcântara de Oliveira Ulian2, 
Edwiges F. M. Silvares3, Esther de Matos Ireno3, Sônia Beatriz Meyer3 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade FUMEC1; Universidade Federal da Bahia2; 
Universidade de São Paulo3 



RESUMO: Esta mesa tem por objetivo discutir a formação do analista de 
comportamento, em especial do terapeuta analítico-comportamental. Três trabalhos são 
apresentados. O primeiro pretende descrever processos comportamentais como 
modelagem, modelação e comportamento governado por regras tanto no contexto 
acadêmico-pedagógico como em outros contextos, especificando algumas relevantes 
classes de respostas que compõem um repertório clínico competente, pois o repertório 
de comportamentos que um terapeuta deve ter para exercer sua atividade de maneira 
competente é construído por meio desses processos que começam a operar sobre 
comportamentos relevantes para o repertório clínico no contexto pedagógico dos cursos 
de graduação e/ou pós-graduação. O segundo apresenta um programa de ensino de 
análise funcional para terapeutas comportamentais desenvolvido a partir de um 
levantamento feito na literatura sobre terapia comportamental identificando o que os 
terapeutas comportamentais fazem quando dizem que fazem análise funcional. Com 
base em uma proposta para avaliar análises funcionais elaborada por Sturmey (1996), 
foram listados dez pontos básicos para se considerar que uma análise funcional em 
situação de terapia está de fato sendo feita. O programa de ensino em análise funcional 
foi constituído de três módulos: revisão de princípios básicos, análises funcionais de 
casos relatados na literatura e análise funcional de pelo menos um caso atendido pelo 
terapeuta estagiário. Os procedimentos utilizados foram modelagem (reforçamento 
diferencial logo após a sessão de atendimento ou na correção dos relatos cursivos das 
sessões) e modelação (visão do próprio comportamento pela fita de vídeo e vivência da 
própria análise funcional do seu comportamento de analista durante as sessões de 
supervisão). O terceiro trabalho tem por objetivo analisar a elaboração de um 
instrumento, que está em fase de testagem, de avaliação do desempenho de terapeutas 
Analítico-Comportamentais. Nele são listadas as habilidades vistas como importantes 
no repertório de um terapeuta, incluindo desempenhos relacionados ao estabelecimento 
da aliança terapêutica; desempenhos relacionados à postura profissional; desempenhos 
relacionados à coleta de dados e estratégias de intervenção do terapeuta. O instrumento 
fornece regras para a atuação do terapeuta, serve de guia para observação das sessões 
por ele realizadas, propicia um feedback imediato ao desempenho e auxilia na avaliação 
do seu desempenho e evolução deste ao longo das sessões realizadas. 
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Formação de Terapeutas Analítico-Comportamentais – Um Instrumento para Avaliação 
de Desempenho 
AUTORAS: Esther de Matos Ireno; Sônia Beatriz Meyer 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de São Paulo – USP 
RESUMO: Deve existir empenho na formação de terapeutas, pois os resultados 
alcançados pelo processo de terapia serão influenciados pela competência profissional 
destes. Os programas de treinamento existentes envolvem vários métodos, tais como 
fornecimento de instruções, de modelos, ensaio comportamental, discussão de caso,  
observação de sessões gravadas em vídeo ou através de espelho unidirecional, avaliação 
de relatórios, avaliação após a sessão e também listas para verificação do desempenho 
do terapeuta. O objetivo deste trabalho é analisar a elaboração de um instrumento, que 
está em fase de testagem, de avaliação do desempenho de terapeutas Analítico-
Comportamentais. Nele são listadas as habilidades vistas como importantes no 
repertório de um terapeuta, incluindo desempenhos relacionados ao estabelecimento da 
aliança terapêutica; desempenhos relacionados à postura profissional; desempenhos 
relacionados à coleta de dados e estratégias de intervenção do terapeuta. O instrumento 
fornece regras para a atuação do terapeuta, serve de guia para observação das sessões 
por ele realizadas, propicia um feedback imediato ao desempenho e auxilia na avaliação 



do seu desempenho e evolução deste ao longo das sessões realizadas. Ele pode ser 
utilizado de duas maneiras: um terapeuta (ou aluno em formação) observa outro 
atendendo através do espelho unidirecional ou, então, o próprio terapeuta se observa 
após a sessão através da gravação em vídeo.  
�
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Atuação Médica frente ao Paciente Portador de HIV no Contexto Ambulatorial�
AUTORAS: Ceres Regina Dias Fernandes; Ilma A. Goulart de Souza Britto 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Católica de Goiás 
RESUMO: O estudo analisou a relação médico-paciente na primeira consulta após o 
diagnóstico de presença do HIV. Os dados foram coletados em observações registradas 
em vídeo. Foram analisadas as respostas verbais e não verbais de quatro díades médico-
paciente em um contexto ambulatorial de um hospital especializado nesse tipo de 
tratamento. As respostas das díades foram analisadas em relação à função 
potencialmente facilitadora ou não facilitadora de adesão ao tratamento indicado. 
Observou-se que os comportamentos verbais dos médicos considerados facilitadores de 
adesão ocorreram com menor freqüência do que os não facilitadores de adesão. Seus 
comportamentos não verbais considerados facilitadores de adesão ocorreram muito mais 
frequentemente, do que os não facilitadores. Os pacientes apresentaram muito mais 
comportamentos verbais indicativos de adesão do que não adesão. Seus 
comportamentos não verbais indicativos de adesão ocorreram com maior freqüência do 
que os indicativos de não adesão.  
 
Como a Análise Funcional Pode Contribuir para o Controle da Retocolite Ulcerativa 
Inespecífica – RCUI? 
AUTORA: Gina Nolêto Bueno 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Católica de Goiás 
RESUMO: O presente trabalho objetivou verificar a função da manutenção das 
respostas próprias da RCUI, mesmo após amplo tratamento farmacoterápico e de 
controle alimentar, desenvolvido com monitoração rígida. A RCUI é uma doença 
crônica, de etiologia desconhecida e caracterizada por inflamação da mucosa e 
submucosa do intestino grosso, afetando mais frequentemente mulheres que homens. O 
tratamento farmacoterápico ocorre via retal ou oral, à base de corticóides e mesalamina 
(Cecil, 1965/1984). Seu diagnóstico dá-se por exames de sangue, fezes e urina, e 
exames de imagens do abdome. A participante, deste estudo, Carol, 35 anos, nascida de 
gravidez solteira, sem a assumência do pai biológico. Sua história de vida compreendida 
por fraca rede de apoio social; ocorrência de inúmeros eventos aversivos ameaçadores à 
sua vida. Vítima de uma série de roubos e assaltos, inclusive à mão armada, 
conseqüenciando múltiplos problemas: RCUI, TEPT, TAG e depressão, com tratamento 
medicamentoso, sem sucesso, durante 4 anos.  A intervenção psicológica 
comportamental: realizada em 28 sessões, em 3 fases: Linha de Base; Intervenção 
focada na inoculação do estresse e exposição prolongada, treinamento em habilidades 
sociais e reeducação alimentar; e Avaliação de Acompanhamento, quando já havia o 
controle das respostas RCUI, ansiedade e depressão. Os resultados alcançados sugerem 
que o quadro de RCUI/comórbidos manteve-se até o alcance do controle das respostas 
de ansiedade, favorecidas pelo treinamento de novas habilidades, quando houve a 
retirada da farmacoterapia utilizada.   
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AUTORES: Jair Aurélio Borges; Fabiana Aparecida Dutra Fernandes; Adriana 
Guimarães Rodrigues 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Pontifícia Universidade Católica Minas - Arcos 
RESUMO: Este trabalho descreve parte de uma pesquisa de desenvolvimento de 
intervenções psicoterapêuticas breves que auxiliem no processo de adoção afetiva de 
idosos asilados por famílias/pessoas da comunidade. Trata-se de uma pesquisa em 
andamento que tem como objetivo desenvolver novas formas de intervenções 
psicoterapêuticas fundamentadas nos princípios da escuta ativa (Rodrigues, 2005) e da 
empatia (Rogers, 1959; Falcone, 1998) visando o desenvolvimento de um vínculo de 
afeto entre os idosos asilados e as famílias/pessoas adotantes. A relevância desse 
trabalho se deve ao seu caráter inovador, uma vez que, até o momento, não foi 
encontrado na literatura científica consultada nenhum trabalho de pesquisa que visasse o 
desenvolvimento de intervenções terapêuticas que fortalecessem o vínculo de afeto 
entre idosos asilados e famílias/pessoas adotantes. A pesquisa tem como participantes 
30 idosos de três asilos e 30 famílias de três cidades da região centro-oeste de Minas 
Gerais, Arcos, Formiga e Piumhi. Inicialmente, foi feito um levantamento 
pormenorizado, nos asilos das cidades envolvidas, da situação de cada idoso, avaliando 
suas condições para identificar os dez idosos, de cada asilo, aptos para participarem da 
adoção, esses idosos foram convidados a participar do projeto e, conjuntamente com a 
instituição asilar forneceram seus consentimentos livres e esclarecidos. 
Concomitantemente, a comunidade onde estavam os respectivos asilos foi mobilizada 
sobre o projeto através de divulgação por meio de panfletos, cartazes, anúncios em rádio 
e programas de TV. Foi elaborado um regimento-guia sobre o processo de adoção 
afetiva, com o objetivo de estabelecer os critérios para escolha dos idosos e das famílias 
participantes do projeto e esclarecer os direitos e deveres das partes envolvidas, 
dirimindo os possíveis conflitos. Após a análise do perfil do idoso mais adequado ao 
perfil de cada família e vice e versa; idosos e famílias foram apresentados e iniciaram as 
entrevistas semi-estruturadas para integração entre esses e o desenvolvimento e 
fortalecimento do vínculo de afeto. Este acompanhamento será realizado durante e após 
o processo de adoção. Também será avaliada a efetividade das intervenções em 
promover a criação de vínculo de afeto entre idosos e famílias e o favorecimento do 
processo de adoção. Pode-se dizer que o acompanhamento por meio dessas intervenções 
está favorecendo e mantendo um vínculo afetivo e efetivo de amizade entre os idosos 
adotados e as famílias adotantes. Também foi observado que está havendo uma 
considerável otimização na qualidade de vida desses idosos, uma vez que esses estão 
tendo a possibilidade de uma convivência familiar que propicia a reinserção social dos 
mesmos. Pesquisa financiada pela PUC Minas.         
 
$QiOLVH�GR�&RPSRUWDPHQWR��'LiORJRV��,Q�,P��3HUWLQHQWHV�
Uma aproximação do Materialismo Cultural de Marin Harris com a Ciência do 
Comportamento 
AUTOR: Fábio Henrique Baia 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é realizar uma tentativa de aproximação da 
abordagem antropológica de Marvin Harris , calcado no materialismo cultural com o 
conceito de Metacontingência proposto por Sigrid Glen. Compreendo que práticas 
culturais são mantidas por suas conseqüências ambientais o antropólogo demonstra em 
seu livro Vacas, Porco, Guerras e Bruxas que, tais comportamentos em grupo não são 
simples rituais sociais “ sem sentido” . Invariavelmente, estes rituais produzem uma 
conseqüência que podem ser benéficas tanto para os agentes de controle, tais como 
lideres religiosos ou de governo ou para todos os indivíduos envolvidos no 



comportamento social estudado. Diante de um possível dialogo desta abordagem com 
os conceitos de seleção por conseqüência e metacontingência pode-se construir uma 
analise mais complexa de uma cultura, já que a transdisciplinaridade permite uma 
compreensão mais globalizada do individuo e sua cultura.  
 
$QiOLVH�GR�&RPSRUWDPHQWR��'LUHWUL]HV�&XUULFXODUHV�H�RV�'HVDILRV�H�3URSRVWDV�GH�
8P�&XUVR�1RWXUQR�GH�*UDGXDomR� HP�3VLFRORJLD�GH�XPD�,HV�3ULYDGD�� ,QWHUIDFHV�
7HyULFDV�H�3UiWLFDV�
AUTORES: Diana Tosello Laloni; Pedro Bordini Faleiros; Marina Sthal Merlin; 
Rosana Righetto Dias.  
FILIAÇÃO ACADÊMICA: PUC Campinas; UNIARARAS, SP.�
RESUMO: As Diretrizes Curriculares nacionais para os cursos de graduação em 
Psicologia foram instituídas em maio de 2004. Estas diretrizes caracterizam-se como 
parâmetros frente às adequações dos planos pedagógicos para os cursos de graduação. 
Para tanto, considera-se esta adequação pedagógica e curricular, como um desafio para 
os cursos de Psicologia, principalmente, àqueles de instituições de ensino privado. 
Dentre as inúmeras dificuldades, não apenas para o curso como um todo, destaca-se a 
complexidade do ensino das abordagens teóricas e das áreas de atuação, dentre elas, a 
análise do comportamento. O objetivo deste trabalho refere-se à apresentação e 
discussão dos desafios, dificuldades e as propostas para o ensino da análise do 
comportamento em um curso de Psicologia noturno, de uma IES privada. Ressalta-se 
que neste ínterim, reuniões constantes com todo o corpo docente têm sido realizadas 
com o objetivo de adequar o novo projeto pedagógico às Diretrizes Curriculares, e os 
docentes que têm suas atividades voltadas para o ensino da análise do comportamento,  
também discutem este processo sistematicamente, tentando promover uma articulação 
entre tais atividades, pautada sempre no plano pedagógico, nas resoluções das Diretrizes 
Curriculares e as características institucionais. A instrução em análise do 
comportamento, neste curso, realiza-se tanto em disciplinas teóricas e, teórico-práticas, 
assim como na pesquisa e extensão. A articulação deste ensino tem sido planejada em 
torno dos eixos estruturantes propostos pelas diretrizes curriculares e sua vinculação 
com o núcleo comum do projeto pedagógico do curso. A proposta para desenvolver as 
competências e habilidades definidas pelas diretrizes, com base na análise do 
comportamento assinala a preocupação quanto à manutenção da linearidade do ensino 
dos princípios e conceitos da análise experimental, para posterior operacionalização da 
análise aplicada do comportamento. A vinculação entre o ensino e a prática em análise 
do comportamento está planejada, seguindo os eixos estruturantes, do início ao final do 
curso, através de disciplinas teóricas, teórico-práticas, projetos de pesquisa e extensão e 
estágio supervisionado. Há ainda um projeto de pós-graduação lato-sensu em 
desenvolvimento, que objetiva a continuidade do ensino em análise do comportamento, 
considerando a ênfase do curso. Torna-se um desafio diante desta problemática, adequar 
as particularidades de determinada visão de homem, às propostas das ênfases 
curriculares, caracterizadas no curso em questão, como políticas de saúde e políticas de 
educação. Até o presente momento, já foram descritas as “ subcompetências” , 
relacionadas à análise do comportamento, que dão sustentação ao desenvolvimento das 
competências e habilidades apresentadas nas Diretrizes Curriculares. Pretende-se 
operacionalizar as “ subcompetências” , com a experiência do novo projeto pedagógico, 
que está em implementação.  
 
$QiOLVH�GR�&RPSRUWDPHQWR�H�6D~GH  



Estratégias Utilizadas e Dificuldades Enfrentadas por Odontopediatras no Manejo do 
Comportamento Infantil 
AUTORAS: Olívia Justen Brandenburg; Maria Luiza Marinho 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Estadual de Londrina 
RESUMO: A psicologia da saúde vem ampliando sua atuação na área odontológica. Os 
conhecimentos da análise do comportamento, em especial, vêm sendo aplicados nos 
estudos sobre a interação entre dentista e paciente. O presente estudo visou pesquisar 
sobre estratégias utilizadas por odontopediatras com as crianças e sobre dificuldades 
enfrentadas por eles. Foram entrevistadas seis odontopediatras da cidade de Londrina-
PR. Os dados encontrados foram agrupados e sistematizados. Sobre a maneira de as 
profissionais receberem a criança na primeira consulta, todas citaram comportamentos 
afetivos (carinho, atenção, segurança, sinceridade e diálogo) e instrutivos (apresentação 
do consultório e dos instrumentos) para criar um vínculo com a criança e proporcionar 
adaptação ao novo ambiente. Como estratégias positivas de lidar com a criança, a 
maioria mencionou a técnica do “ conte, mostre e faça”  e também os artifícios para 
distrair a criança (uso de fantasia, contar história e cantar música). Metade das 
odontopediatras oferece uma lembrançinha, apenas uma o faz contingente ao 
comportamento colaborativo. Além disso, uma delas ressaltou que faz a criança 
participar dos procedimentos e dá liberdade no consultório. Diferentes dificuldades 
apareceram, sendo a mais freqüente a dificuldade com pais; em razão da falta de limites 
muitas das crianças que vão ao consultório são vistas foram “ mimadas”  e “ rebeldes” . 
Diante desses comportamentos, algumas odontopediatras relataram elevar o tom de voz 
e ameaçar pedir que os pais retirem-se da sala para o filho colaborar. No caso de a 
criança não deixar a dentista realizar o procedimento, todas as entrevistadas relataram 
usar a retenção física, cinco delas disseram utilizar o pacote pediátrico em situações de 
emergência por proteção. Por último, as odontopediatras expressaram a necessidade de 
a psicologia ajudar com conhecimentos sobre explicações para o comportamento 
infantil e sobre como lidar com os pais. Essa coleta de dados faz parte de um projeto 
maior que visa realizar uma intervenção para orientação e modelagem do 
comportamento de odontopediatras para melhor lidarem com as crianças. Assim, um 
dado importante encontrado nas entrevistas foi que, apesar de utilizarem muitas 
estratégias positivas, todas as profissionais faziam uso de restrição física. Isso mostra a 
necessidade de pesquisas sobre estratégias alternativas que auxiliem os dentistas no 
manejo do comportamento não-colaborativo das crianças. Destaca-se a importância 
da contribuição da Análise do Comportamento para a odontopediatria, ao produzir 
conhecimentos úteis que beneficiem os dentistas e seus pacientes infantis.  
 
Padrões de Interação Profissional-Paciente em Odontopediatria 
AUTORAS: Daniele Pedrosa Fioravante; Maria Luiza Marinho; Maria Rita Zoéga 
Soares 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Estadual de Londrina 
RESUMO: Comportamentos de não colaboração apresentados por crianças durante a 
consulta ao dentista em geral dificultam a execução do procedimento odontológico e 
parecem estar relacionados ao uso de procedimentos considerados aversivos de controle 
pelo profissional, como críticas e restrição física da criança. Psicólogos que atuam na 
área da saúde têm levantado a necessidade de se explicitar a relação entre o padrão 
comportamental de profissionais e as respostas emitidas por pacientes frente a 
determinados tratamentos. Assim, este trabalho visou identificar o padrão de interação 
odontopediatra-paciente no decorrer da realização de procedimentos clínicos 
profiláticos ou de emergência. Participaram da pesquisa dois odontopediatras e 20 



crianças. Foi efetuado o contato com o responsável pela criança na sala de espera da 
clínica odontológica da Universidade Estadual de Londrina, solicitando aceite em 
participar da pesquisa. O responsável respondeu a cheklist de avaliação do 
comportamento infantil. Crianças com padrão comportamental opositor foram excluídas 
da pesquisa. Filmou-se cada profissional atendendo a 10 crianças, sendo cinco 
submetidas aos cuidados profiláticos e cinco aos procedimentos de emergência. Os 
dados foram analisados através de categorização que descrevia e exemplificava padrões 
comportamentais positivos e negativos dos profissionais e comportamentos 
colaborativos e opositores das crianças. Observou-se, com relação aos profissionais,  
maior freqüência de respostas positivas durante a realização de procedimentos 
preventivos: elogios, distrair a criança, fazer perguntas ou oferecer-lhe contato/conforto 
físico, dizer como ela deve se comportar, utilizar-se de fantasias para com a mesma ou 
fornecer-lhe explicações acerca do procedimento executado. Verificou-se que quando 
atendimentos emergenciais requeriam um nível mais elevado de concentração por parte 
do profissional, comportamentos categorizados como negativos ocorriam com mais 
freqüência: críticas à criança, a restrição física ou verbal, os comentários deslocados ou 
o falar com outras pessoas como se a criança não estivesse presente. Com relação ao 
comportamento das crianças, constatou-se ainda que variava de acordo com o 
comportamento do odontopediatra em questão, de modo que elas se tornavam mais 
cooperativas quando o primeiro também se mostrava mais positivo e mais opositoras 
 quando este emitia uma maior freqüência de respostas negativas em relação a elas. 
Neste sentido então, espera-se que a presente pesquisa possa demonstrar alguns dos 
efeitos de padrões positivos e/ou negativos de manejo da criança por parte dos 
profissionais.  
 
Programas de Intervenção para Cessar o Comportamento de Fumar: Publicações no 
Período de 1996-2005 
AUTORAS: Juliana Accioly Gavazzoni; Maria Luiza Marinho 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Estadual de Londrina 
RESUMO: Em função do número alarmante de mortes causadas pelo uso do tabaco no 
mundo, o tabagismo vem sendo considerado pelos órgãos de saúde uma doença crônica 
e o seu tratamento uma necessidade de saúde pública. Por esta razão, a área da saúde 
vem contribuindo com muitos estudos para elaborar programas para cessar o 
comportamento de fumar. O presente estudo teve como objetivo conhecer quais 
programas vêm sendo utilizados no controle do tabagismo na última década e 
especialmente verificar quais utilizam intervenções dentro da abordagem da Análise do 
Comportamento. Para isso, foi realizada uma pesquisa na base de dados PsycINFO, com 
as seguintes palavras chaves: smoking and cessation  and (program or intervention or 
treatment), onde foram encontrados 133 artigos. Os resumos foram separados nas 
seguintes categorias: intervenções medicamentosas, intervenções terapêuticas e 
intervenções com tratamento combinado (medicamento associado à psicoterapia). 
Dentro dos estudos sobre intervenções terapêuticas observaram-se intervenções para 
motivar as pessoas a parar de fumar, tratamentos para cessar o comportamento de fumar 
e intervenções de prevenção de recaída. As estratégias mais utilizadas observadas nos 
programas terapêuticos para cessar o comportamento de fumar foram comportamentais 
(automonitoramento, controle de estímulos, técnica de resolução de problemas, 
relaxamento, estratégias para lidar com sintomas da síndrome de abstinência, treino 
assertivo, prevenção de recaída) e cognitivas (reestruturação cognitiva).  
 



$VSHFWRV�$QDOtWLFR�&RPSRUWDPHQWDLV�VREUH�$JHQWHV�&ULPLQDLV��'LVFULPLQDQGR�RV�
'LVFULPLQDGRV�H�DV�9DULiYHLV�TXH�RV�)L]HUDP�7UDQJUHVVRUHV��2�$EXVDGRU�6H[XDO��R�
5HLQFLGHQWH�&ULPLQDO�H�D�0XOKHU�&ULPLQRVD��$8725(6�� Meg Gomes Martins1; Ana Luiza Rabello Mendes Duarte1; Dyego de 
Carvalho Costa2 
),/,$d2�$&$'Ç0&,$��Associação Brasiliense de atendimento, apoio e estudos 
em psicologia jurídica1; SPPC2�
5(6802�� Interligando os conhecimentos da psicologia jurídica e da abordagem 
analítico-comportamental, este trabalho tem o objetivo de apresentar e discutir algumas 
variáveis envolvidas no comportamento transgressor. Para tanto, propõe-se a discussão 
sobre o comportamento de três tipos específicos de agentes criminais: o abusador 
sexual, o reincidente criminal e a mulher criminosa. A respeito do primeiro tema, a 
literatura sobre abuso sexual demonstra muitas questões acerca do atendimento a 
criança vitimizada, todavia poucos textos mantêm o foco no atendimento ao abusador. 
O senso comum acredita que não há intervenção eficaz para os abusadores sexuais. 
Entretanto, a análise do comportamento pode contribuir para o estudo psicológico do 
abusador por tratar o comportamento de abusar como outros que está sob controle de 
contingências ambientais. Será discutido o comportamento abusivo como uma síndrome 
de adicção, como proposto por Furniss (1993), a ressurgência de comportamentos, 
aspectos sobre o profissional, a investigação histórica e algumas intervenções 
terapêuticas. Sobre o segundo tema, propõe-se debater a estigmatização social do 
passado criminoso de indivíduos egressos do sistema penitenciário. Esse estigma 
subsidia vários comportamentos negativos da sociedade para com os egressos, que, por 
conseguinte, influenciam na reincidência criminal dos mesmos, no momento em que os 
excluem de determinadas situações reforçadoras, e por vezes necessárias para eles 
sobreviverem. A sociedade percebe-os como indivíduos irrecuperáveis, cujo corpo é 
degenerado, não reforçando comportamentos adaptados, mas sim reincidências, mesmo 
que despropositalmente. E, uma vez privado de reforços da sociedade que o pune 
duplamente, os egressos retornam para os grupos que os reforçaram, como exemplo, as 
comunidades criminosas que os iniciaram no crime. Por fim, sobre o terceiro tema 
proposto, apresenta-se uma discussão a respeito dos comportamentos agressivos 
emitidos por mulheres como um tema delicado, uma vez que envolve estereótipos muito 
arraigados na sociedade atual. Será discutida essa temática à luz da aprendizagem social 
observacional, da passionalidade ligada a uma construção da identidade social do papel 
feminino. A mulher em momento algum é considerada como um sujeito ativo e criativo, 
mas sim como ser extremamente passivo, sujeito às contingências sociais que cobram 
dela comportamentos caracterizados pela afetividade e proteção. Mesmo quando a 
mulher rompe esse rótulo social, ela acaba sendo considerada, mais uma vez, um ser 
unideterminado pela passionalidade, ou por operações estabelecedoras que somente vêm 
a idealizar o papel de mulher que ela tem de cumprir na sociedade ocidental. Enfim, 
todos os três temas congruem para uma análise funcional do comportamento 
transgressor, mais do que apenas condená-los a um sistema punitivo e a um estigma 
social.  
 
$XWR�5HODWR�H�$XWRFRQKHFLPHQWR��'D�3HVTXLVD�%iVLFD�j�3UiWLFD�&OtQLFD 
Nas diversas relações sociais (e.g., familiares, profissionais, educacionais) é freqüente o 
indivíduo ser solicitado a relatar o seu próprio comportamento ou as contingências a que 
foi exposto. Considerando que o auto-relato permite que a comunidade tenha acesso ao 
mundo privado do indivíduo e que é a partir desse relato que o indivíduo desenvolve o 
autoconhecimento, torna-se inestimável a compreensão das contingências responsáveis 



pela origem e manutenção desse comportamento. Esse conhecimento é especialmente 
relevante no contexto psicoterapêutico, uma vez que o terapeuta baseia grande parte das 
suas intervenções nas descrições realizadas pelo cliente sobre aspectos de sua história de 
vida, das contingências atuais, das tarefas realizadas, entre outras. Nessa mesa redonda 
serão discutidas pesquisas básicas com humanos e não humanos e também pesquisas 
clínicas que buscaram investigar as contingências que estabelecem e mantém o 
autoconhecimento. Na primeira apresentação, 'LVFULPLQDomR� GH� FRQWLQJrQFLDV� GH�
YDULDomR�H�UHSHWLomR��$OHVVDQGUD�6RX]D�H�-RVHOH�$EUHX�5RGULJXHV��8Q%�� será discutido 
o estabelecimento de controle discriminativo pelo nível de variação comportamental 
sobre o auto-relato, utilizando pombos como sujeitos. Na segunda apresentação, 
5HODo}HV� HQWUH� R� DXWR�UHODWR� H� R� FRPSRUWDPHQWR� QmR�YHUEDO� �(OLVD� 6DQDELR� +HFN��
8&*�� será discutido se a emissão de auto-relatos seria uma condição necessária e/ou 
suficiente para a ocorrência de comportamentos não-verbais correspondentes. Por fim, 
na última apresentação, $XWRFRQKHFLPHQWR�QD�WHUDSLD�FRPSRUWDPHQWDO��-XOLDQD�9LOHOD�H�
3DXOD�(OLDV��8&*���será avaliado o grau de discriminabilidade do relato de um cliente 
em terapia comportamental em dois momentos distintos (no início e ao término do 
processo terapêutico). Em conjunto esses estudos sugerem que (a) o grau de acurácia do 
auto-relato é uma função das contingências que estabelecem e mantêm esse 
comportamento e (b) auto-relato discriminado não é uma condição necessária para o 
estabelecimento de controle pelas contingências.  
 
Autoconhecimento na Terapia Comportamental 
AUTORAS��Juliana Vilela1,2; Paula Oliveira1 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Católica de Goiás1; Universidade de Brasília2 
RESUMO: Para o Behaviorismo Radical, quando o cliente é capaz de dizer o que fez, 
descrevendo verbalmente as variáveis ambientais, ele está apresentando 
autoconhecimento. Em muitos momentos, é só dessa forma que o terapeuta tem acesso 
ao ambiente do cliente. Considerando a importância desse repertório, este estudo 
observou como o cliente descreve seus comportamentos e as variáveis relacionadas 
funcionalmente, em diferentes momentos do processo terapêutico. Foram observados os 
registros comportamentais de uma estudante universitária em atendimento por uma 
terapeuta-estagiária comportamental. Os resultados indicam que houve modificação nas 
descrições feitas pela cliente ao longo do processo terapêutico. As mudanças observadas 
indicam que a terapeuta-estagiária, como comunidade verbal, passou a conseqüenciar 
diferencialmente determinadas respostas emitidas pela cliente, neste caso, respostas 
verbais que estivessem sob controle de eventos ambientais antecedentes e de eventos 
ambientais conseqüentes. Indica também que as conseqüências apresentadas tiveram 
efeito reforçador sobre o comportamento verbal da cliente. 
 
Discriminação de Contingências de Variação e Repetição 
AUTORAS: Alessandra da S. Souza; Josele Abreu-Rodrigues 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Católica de Goiás 
RESUMO: As contingências a que um organismo foi exposto podem assumir funções 
de estímulo discriminativo para um comportamento subseqüente desse mesmo 
organismo, como por exemplo, o auto-relato.  O objetivo do presente estudo foi 
investigar se o nível de variação comportamental poderia assumir controle 
discriminativo sobre o auto-relato. Para tanto, três pombos foram expostos a uma 
situação de escolha de acordo com o modelo. No elo do modelo, dois discos eram 
iluminados pela luz vermelha e a tarefa consistia em formar seqüências de quatro 
respostas (16 seqüências possíveis). Em algumas tentativas, uma contingência de 



variação era apresentada como modelo, enquanto que em outras tentativas, uma 
contingência de repetição é que estava em vigor. Na contingência de variação, apenas 
seqüências que tivessem ocorrido com uma baixa freqüência produziam reforços. Na 
contingência de repetição, a emissão de apenas duas seqüências era reforçada. Após a 
exposição ao modelo duas alternativas de comparação eram apresentadas, sendo que a 
alternativa correta dependia da contingência anteriormente em vigor no modelo: Variar, 
disco branco; Repetir, disco verde. O procedimento compreendeu quatro fases: Linha de 
Base, Teste Variar, Retorno à linha de Base e Teste Repetir. Nas fases de linha de base, 
as contingências de variação e repetição eram altamente discrimináveis. No Teste 
Variar, o critério de variação foi manipulado de forma a tornar essa contingência cada 
vez mais similar a uma contingência de repetição.  No Teste Repetir, o critério de 
repetição é que foi manipulado de forma a tornar essa contingência cada vez mais 
similar à contingência de variação. Durante as fases de linha de base, o auto-relato de 
ambas as contingências foi acurado (75% de acerto). No Teste Variar, à medida que a 
contingência de variação se tornava mais semelhante à contingência de repetição, o 
modelo Variar foi cada vez mais relatado como sendo um modelo Repetir. No Teste 
Repetir, resultados similares foram obtidos, isto é, à medida que a contingência de 
repetição se tornava mais similar a de variação, o modelo Repetir foi cada vez mais 
relatado como sendo Variar. Esses resultados indicam que o nível de variabilidade 
assumiu função discriminativa sobre o auto-relato, e que a acurácia do auto-relato é 
inversamente proporcional a similaridade das contingências.  
�
$YDOLDomR�H�,QWHUYHQomR�FRP�3DLV�SRU�PHLR�GR�5HJLVWUR�HP�9tGHR�HP�6LWXDomR�
&RQWURODGD 
AUTORAS: Cynthia Borges de Moura; Edwiges Ferreira de Mattos Silvares 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Estadual de Londrina; Universidade de São 
Paulo 
RESUMO: A gravação em vídeo tem sido usada amplamente na prática em saúde 
mental para uma variedade de propósitos. O uso do registro em vídeo nas sessões de 
psicoterapia tem se mostrado de grande valor didático e de pesquisa. Em psicoterapia, a 
gravação em vídeo tem sido descrita como um veículo único para discussão dos 
problemas por fornecer um efeito de distanciamento, permitindo detalhar a observação. 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar um modelo de avaliação do 
comportamento parental e infantil por meio da categorização dos comportamentos 
apresentados por ambos para uso em intervenções com pais. O procedimento consiste 
em gravar em vídeo uma sessão de interação lúdica entre a mãe ou pai e seu filho. Os 
pais são instruídos apenas a brincar livremente com seu filho com os brinquedos 
disponíveis na sala durante vinte minutos. Posteriormente, o vídeo é utilizado para o 
registro da freqüência dos comportamentos de interesse da mãe/pai e da criança. Avalia-
se a freqüência de respostas de obediência da criança às instruções parentais e a 
freqüência de elogios e críticas, entre outros comportamentos, dos pais dirigidos tanto à 
comportamentos adequados, quanto inadequados da criança. Os dados são usados para, 
durante a orientação, fornecer aos pais feedback objetivo sobre seus comportamentos 
que podem estar contribuindo para a manutenção dos problemas apresentados por seu 
filho. Será apresentado um estudo de caso mostrando os dados da avaliação 
comportamental através do registro em vídeo, ilustrando o uso deste procedimento na 
orientação de pais. Conclui-se, que pela sua utilidade, a gravação de interações 
parentais em vídeo deveria se tornar um procedimento-padrão das avaliações e 
intervenções estruturadas e semi-estruturadas com pais, pois permite coletar dados que 
não se obtém apenas via relato verbal dos mesmos, possibilitando ainda ao clínico uma 



avaliação objetiva dos comportamentos que necessitam ser alterados, e posteriormente,  
das melhoras apresentadas.   
 
&DGD� XP� 6DEH� 2QGH� OKH� $SHUWD� R� 6DSDWR�� 7DFWRV�� 6XDV� ([WHQV}HV� H� D� 3UiWLFD�
&OtQLFD�
AUTORES: Alessandro de Assis P. Aguiar; Marcelo B. Henriques 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Católica de Goiás 
RESUMO: Através de um esforço interpretativo Skinner lançou em 1957 o livro O 
Comportamento Verbal estendendo os princípios já muito bem estabelecidos na análise 
do comportamento para a compreensão de fenômenos lingüísticos. De tão ousada, sua 
obra permaneceu pouco explorada até a década de 80, quando inúmeros trabalhos 
sugiram empregando e pesquisando os operantes verbais de acordo com suas 
possibilidades de aplicação. As implicações destes trabalhos superam em muito a 
própria proposta original no sentido de sua abrangência não se ater somente aos 
interesses específicos de uma comunidade científica exclusiva e restrita a analistas do 
comportamento. Tomamos como ponto de partida o instrumental teórico conceitual para 
possibilitar análises funcionais do comportamento humano complexo e, assim, 
identificar regularidades comportamentais e propor estratégias de intervenção. O 
encadeamento mais óbvio do que foi afirmado se encontra na aplicação psicoterapêutica 
e nas análises de repertórios de nossos clientes. Uma vez que a sessão psicoterapêutica é 
investigada prioritariamente com base em respostas verbais, o entendimento de várias 
modalidades de episódios verbais totais (cliente-terapeuta, cliente-cliente, terapeuta-
terapeuta, etc.) e a avaliação da implementação das estratégias sugeridas pelo 
psicoterapeuta ao cliente em seu ambiente natural, serão algumas das proposições aqui 
sugeridas. Como exposto acima, este artigo apresenta a importância da análise do 
comportamento verbal elaborada no corpo teórico do Behaviorismo Radical para a 
aplicação clínica. Com esse enfoque, considera-se o operante verbal denominado Tacto 
e suas extensões como uma importante variável a ser considerada e investigada por 
proporcionarem o entendimento e a clareza de contingências que vigoram no ambiente 
do cliente de forma eficaz e efetiva, além de possibilitar o entendimento de sentimentos 
envolvidos em determinadas situações uma vez que o Tacto e suas extensões podem ser 
mediadas por respostas emocionais. 
 
&RPSRUWDPHQWR�(QFREHUWR�H�3UiWLFD�&OtQLFD�
RESUMO: Trata-se de trabalho interinstitucional de profissionais que atuam na cidade 
de Curitiba, em instituições de ensino diferentes. Uma oportunidade de discutir, com um 
público mais amplo, reflexões sobre as práticas de profissionais da área teórico-
filosófica com os da prática terapêutica. A integração destes profissionais para o 
enriquecimento das práticas profissionais é objetivo desta apresentação. Partindo dos 
conceitos de comportamento encoberto e das peculiaridades  em seu uso nas práticas 
psicológicas, a primeira autora trata da inserção do conceito e da discriminação pelos 
alunos de graduação dos fenômenos que podem ser descritos como encobertos.  Em 
congruência com o modelo filosófico do Behaviorismo Radical será abordada a 
conseqüência desta consideração para o trabalho na clínica psicológica. As outras 
autoras enfocarão, do ponto de vista de sua prática como terapeutas, comportamentos 
encobertos típicos que aparecem no trabalho com casais e na terapia sexual. Serão 
enfocadas também estratégias de manejo clínico a partir dos encobertos abordando a 
questão da adesão e desenvolvimento do trabalho quando se detectam, nos encobertos 
as congruências ou não das interações observadas nos comportamentos abertos.  
 



O Conhecimento do Comportamento Encoberto e sua Utilização em Práticas 
Psicológicas 
AUTORES: Fernanda Gutierrez Magalhães 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: UNICENP 
 
Comportamento Encoberto e Terapia Sexual 
AUTORES: Roseli Deolinda Hauer 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: FEPAR 
 
Comportamento Encoberto e Terapia de Casal 
AUTORES: Yara Kuperstein Ingberman 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: UNICENP e FEPAR 
 
&RQFHSo}HV� &RQWHPSRUkQHDV� DFHUFD� GRV� 3URFHVVRV� &RPSRUWDPHQWDLV�
&RQVWLWXLQWHV�GR��,QVLJKW��
Formação de Seqüências: Aspectos Conceituais, Metodológicos e Contribuições 
Recentes 
AUTORES: Ana Letícia de Moraes Nunes; Grauben Assis 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal do Pará 
RESUMO: O responder seqüencial tem sido estudado tradicionalmente em termos de 
cadeias de estímulos e respostas. A adequação de tal análise foi questionada a partir das 
evidências de que o treino de seqüência produz a formação de classes baseadas na 
posição ordinal dentro da seqüência ensinada. Desde então, vários estudos têm buscado 
a compreensão de como repertórios sob controle da ordem são estabelecidos e mantidos. 
Tais estudos têm se mostrado úteis na explicação de comportamento conceitual 
numérico e da sintaxe. Esses estudos têm considerado as seguintes questões: a) a 
inferência transitiva; b) a emergência de classes seqüenciais em contingências simples; 
c) sob controle condicional e, d) a transferência de funções ordinais do contexto de 
PDWFKLQJ� WR� VDPSOH para classes seqüenciais ou vice-versa. O presente trabalho teve 
como objetivo revisar alguns conceitos envolvidos na explicação do controle de 
desempenho seqüencial, encontrados na literatura. As explicações abordam: a relação 
entre a teoria da coerência da topografia de controle de estímulos, a aprendizagem 
relacional e o paradigma de equivalência de estímulos; os tipos de seqüências 
comportamentais, suas áreas tradicionais de estudo (encadeamento, aprendizagem serial 
e aquisição repetida); e outras possíveis fontes de controle a serem identificadas. 
Descrevemos a metodologia de alguns dos estudos sobre o desempenho seqüencial, 
conduzidos no Laboratório de Psicologia da UFPA pelo grupo de pesquisa intitulado 
“ Análise do Comportamento: Pesquisa e Intervenção” , caracterização dos participantes, 
procedimentos gerais, objetivos, resultados obtidos na linha de base e a análise dos 
efeitos do tipo de procedimento de ensino sobre o desempenho demonstrado nos testes 
comportamentais. Os estudos têm documentado a formação de novas seqüências, 
quanto à prontidão ou atraso na emergência de classes seqüenciais. Com base nos 
aspectos conceituais e metodológicos desses estudos sobre formação de seqüências, 
formularam-se questões passíveis de serem contempladas em futuras pesquisas. 
FINANCIAMENTO: CNPq 
 
Generalização Funcional 
AUTORES: Paulo Elias Gotardelo Audebert Delage; Marcus Bentes de Carvalho Neto 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal do Pará 



RESUMO: Os manuais de AEC que tratam do conceito de generalização de estímulos 
tendem a apresentar este processo comportamental como sendo restrito a estímulos que 
apresentam propriedades físicas em comum. Contudo, autores como Epstein et al (1984) 
propuseram que, em determinadas circunstâncias, estímulos funcionalmente 
equivalentes em um contexto poderiam passar a compartilhar uma função discriminativa 
em circunstâncias diversas independentemente de seus atributos físicos, originando 
assim um processo de Generalização Funcional análogo à generalização simples. Tal 
conceito foi usado por Epstein et al (1984) para explicar a emergência súbita de 
respostas efetivas em uma situação de resolução de problemas. Apesar de citar a 
importância deste processo neste contexto, Epstein et al (1984) não desenvolveu estudos 
mais aprofundados sobre o tema. Estudos recentes se propuseram a investigar de forma 
mais detida a ocorrência deste processo comportamental e sua relação com uma situação 
de resolução de problemas. Tais estudos demonstraram que: (1) o processo de 
Generalização Funcional não ocorre de forma tão espontânea e estável como os 
resultados apresentados por Epstein et al (1984) fazem parecer; (2) que este processo 
não é suficiente para justificar a emergência da solução de um problema; e (3) é um 
processo mais difícil de ser demonstrado empiricamente do que pode parecer a 
princípio. Com isso, faz-se necessário o desenvolvimento de novos procedimentos 
voltados especificamente para a investigação da existência de um processo de 
generalização a partir do compartilhamento de funções específicas entre estímulos, bem 
como sobre o contexto em que tal processo ocorreria. Além disto, faz-se necessário 
ainda uma maior investigação do papel da Generalização Funcional em situações de 
resolução súbita de problemas. 
Variáveis Experimentais e Limites Conceituais do Fenômeno da Ressurgência 
AUTORES: Alessandra Antônio Villas Boas; Gerson Yukio Tomanari 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de São Paulo 
RESUMO: O fenômeno denominado como ressurgência comportamental diz respeito a 
uma resposta, que não vinha sendo emitida, e que volta a ser apresentada, quando uma 
segunda resposta deixa de ser efetiva. Em outras palavras, o termo ressurgência 
descreve a volta da emissão de respostas anteriormente reforçadas, durante a extinção 
de uma segunda resposta. Esse fenômeno vem sendo citado e estudado por 
pesquisadores que investigam situações de resolução de problemas; já que, por vezes, 
diante de uma situação nova, respostas que já foram eficazes em outras situações, 
voltam a ser emitidas, e auxiliam na resolução do problema.No entanto, as variáveis 
experimentais que envolvem o fenômeno denominado de ressurgência trazem ainda 
muitos questionamentos na área. Isso porque o fenômeno não é observado de forma 
sistemática, já que não é em toda situação de extinção, que respostas previamente 
treinadas voltam a ser emitidas. De fato, são observados, na literatura, dados que 
indicam que mesmo respostas que já tenham passado por uma extinção prévia, podem 
reaparecer diante da extinção de uma segunda resposta. Por outro lado, há outros 
estudos que indicam que o fenômeno da ressurgência ocorre apenas, ou com maior 
freqüência, com respostas que nunca tenham passado por um procedimento prévio de 
extinção. Outros estudos ainda indicam que, pelo menos em alguns casos, mesmo 
respostas que não tenham sido extintas, não voltam a aparecer em posterior situação de 
extinção. Além dessa inconsistência nos dados, há características metodológicas nesses 
estudos, que podem ter levado a resultados não muito claros, já que outros fenômenos 
podem ter influenciado no responder, como, por exemplo, a generalização de estímulos 
e sua decorrente indução de respostas, a variabilidade comportamental que ocorre diante 
de extinção, ou até mesmo diferenças no custo das respostas estudadas. No entanto, os 
resultados inconsistentes, encontrados na área, não vem sendo atribuídos apenas aos 



problemas metodológicos apontados, questionamentos e críticas vem sendo levantados 
sobre o próprio conceito de ressurgência. Não se sabe ainda ao certo quais os limites e 
relações entre esse termo e outros já existentes na área, como a própria variabilidade 
comportamental, a recuperação espontânea, e até mesmo o próprio conceito de operante. 
Talvez, com o desenvolvimento de mais estudos, que tenham um maior rigor 
metodológico, seja possível discernir melhor as variáveis que envolvem o fenômeno 
denominado ressurgência. Maiores esclarecimentos sobre o fenômeno permitirão cada 
vez mais que sejam criadas condições propícias, que possibilitem um bom desempenho 
frente a situações de resolução de problemas. 
 
&RQWULEXLo}HV�7HyULFDV� H�3UiWLFDV� GD�$QiOLVH�GR�&RPSRUWDPHQWR� QD�3HUVSHFWLYD�
GH�8PD�(GXFDomR�SDUD�R�)XWXUR�
AUTORAS: Maria de Lourdes Bara Zanotto; Denize Rosana Rubano; Melania Moroz; 
Mônica Helena Tieppo Alves Gianfaldoni 
RESUMO: Ao considerar a educação formal como "o estabelecimento de 
comportamentos que serão vantajosos para o indivíduo e para o grupo em um tempo 
futuro" (SHB) e ao definir o ensino como "o arranjo de contingências de reforçamento 
que agilizam a aprendizagem" (CR), Skinner nos coloca face a problemas que são 
cotidianamente enfrentados por educadores, na tentativa de construção de um trabalho 
educacional de qualidade, e para os quais a AC teria uma contribuição a oferecer. 
Dentre estes problemas destacam-se as chamadas questões curriculares, que se referem 
aos conteúdos a serem ensinados na escola, e as questões metodológicas, que se referem 
ao como ensinar. Falar em conteúdos a serem ensinados na escola, na perspectiva 
comportamental, significa falar em ensinar comportamentos que preparem o homem 
para identificar e solucionar os problemas que a cultura enfrenta, de modo a garantir a 
sua sobrevivência. Significa, assim, ensinar, dentre outros comportamentos, os 
comportamentos éticos. Por considerar que valores são parte integrante das 
contingências e que devem ser considerados na análise comportamental do ensino, 
Skinner acaba por propor a Educação como prática cultural ética e o ensino de 
comportamentos éticos como condição para garantir a sobrevivência da cultura. Mas 
propor quais comportamentos devem ser ensinados não basta. O ensino de 
comportamentos relevantes requer o planejamento de contingências sob as quais o aluno 
aprende. Neste processo, o professor é ator fundamental. É ele quem dispõe as 
contingências de ensino na sala de aula, num processo sistemático de planejamento e 
avaliação. A contribuição da Análise do Comportamento a este planejamento 
sistemático de contingências de ensino requer o recurso a conhecimentos, técnicas, 
procedimentos e instrumentos em experimentação constante. Dentre esses 
conhecimentos merece destaque a identificação do repertório inicial do aluno como 
requisito para o planejamento de contingências de ensino. Tal avaliação implica a 
tomada de decisões metodológicas, o estabelecimento de critérios e a proposição dos 
procedimentos a serem implementados. A disponibilização de softwares educativos abre 
possibilidades novas para a avaliação de repertórios específicos. No caso da leitura, o 
Mestre ®, apoiado no paradigma da equivalência de estímulos, apresenta-se como uma 
de tais possibilidades. O objetivo desta mesa-redonda é apresentar e discutir estas 
dimensões do ensino à luz dos princípios e conceitos da Análise do Comportamento. 
 
A Educação como Prática Cultural Ética. O ensino de comportamentos éticos como 
condição para garantir a sobrevivência da cultura a partir da concepção de Skinner de 
que valores são parte integrante das contingências e devem ser considerados na análise 
comportamental do ensino. 



AUTORA: Mônica Helena Tieppo Alves Gianfaldoni  
 
O Ensino como Arranjo de Contingências e o Professor como o Administrador destas 
Contingências: uma análise a partir de observações de uma sala de aula do ensino 
fundamental público.   
AUTORA: Maria de Lourdes Bara Zanotto 
 
Uma proposta de Instrumento de Avaliação de Leitura Repertório Inicial (IAL-I). A 
identificação do repertório inicial do aluno como requisito para o planejamento de 
contingências de ensino. Decisões metodológicas e proposição de critérios 
comportamentais para elaboração de um instrumento de avaliação do repertório inicial 
de leitura, apoiando-se na programação do software Mestre, são discutidas. 
AUTORAS: Melania Moroz; Denize Rosana Rubano 
 
'LVFXVVmR�3~EOLFD�VREUH�&RQFHLWRV�0pWRGRV�QR�(VWXGH�GH�(YHQWRV�3ULYDGRV�
Sobre Eventos Privados e o Critério Pragmatista de Verdade 
AUTORES: Aécio de Borba Vasconcelos Neto; Emmanuel Zagury Tourinho 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal do Pará 
RESUMO: A temática da subjetividade constitui um dos temas centrais do pensamento 
psicológico. A cognição, os sentimentos e emoções têm merecido atenção nas 
discussões pertinentes ao campo da clínica, entre outras áreas. A análise do 
comportamento oferece um tratamento original a esse tema, abordando-o com o 
conceito de eventos privados. Para Skinner, eventos privados são estímulos e respostas 
inacessíveis a uma observação pública direta; podem ser objeto de uma ciência do 
comportamento, na medida em que ela opere com um critério instrumental (não 
verificacionista) de verdade. O presente trabalho tem o objetivo de sugerir algumas 
referências para analisar a compatibilidade entre os usos skinnerianos do conceito de 
eventos privados e proposições da filosofia pragmatista, para a qual também um 
conceito é verdadeiro tanto quanto permite ao cientista lidar de forma efetiva com uma 
parcela da realidade. São apontados os seguintes temas para esse curso de investigação: 
o conceito de eventos privados e sua efetividade para lidar com o problema da cognição, 
dos sentimentos e emoções; a coerência do conceito de eventos privados com o corpo 
teórico da análise do comportamento; e as relações entre o conceito de eventos privados 
e a interpretação funcional para a linguagem científica. Uma apreciação desses temas, 
argumenta-se, pode prover algumas indicações mais precisas das possibilidades de 
maior efetividade de uma ciência do comportamento no enfrentamento dos problemas 
usualmente referidos com os “ termos psicológicos".   
 
(IHLWRV� GH� ,QVWUXo}HV� VREUH� D� 6HQVLELOLGDGH� &RPSRUWDPHQWDO� jV� 0XGDQoDV� QDV�
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AUTORES: Myriam Christina Alves Rodrigues1; Josele Abreu-Rodrigues2; Ronaldo 
Rodrigues Teixeira Júnior3; Mariella Nogueira Braga4; Carla Cristina Paiva 
Paracampo5; Luiz Carlos de Albuquerque6 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de Brasília1,2; Universidade Federal do 
Pará3,4,5,6 
RESUMO: Regras são estímulos discriminativos verbais que especificam contingências. 
A literatura indica que regras facilitam a aquisição e são particularmente úteis quando as 
contingências são muito complexas, dificilmente discrimináveis, eficazes somente no 
longo prazo ou aversivas. No entanto, regras podem gerar insensibilidade às mudanças 
nas contingências de reforço. Considerando que a maioria dos comportamentos 



humanos está sob controle de regras e que as contingências ambientais estão em 
constante mudança, essa insensibilidade comportamental pode se tornar indesejável do 
ponto de vista adaptativo. Dessa forma, muitos estudos têm tentado identificar 
condições ambientais que possam amenizar a insensibilidade do comportamento 
governado por regras. O objetivo geral dos trabalhos que compõem essa mesa, portanto, 
consiste em discutir sob que condições a insensibilidade comportamental produzida por 
regras é (ou não) observada. A primeira apresentação, Controle por Regras versus 
Controle por Contingências: Uma Análise de Procedimentos e Resultados de Pesquisa 
(Ronaldo Rodrigues Teixeira Júnior e Luiz Carlos de Albuquerque – UFPA), analisará 
diversos estudos que comparam o comportamento sob controle de regras com aquele 
sob controle direto de esquemas de reforçamento. Essa análise visa identificar 
características específicas dos procedimentos utilizados nesses estudos que possam ter 
contribuído para as diferenças apontadas na sensibilidade a mudanças desses dois tipos 
de comportamento. Na segunda apresentação, Efeitos de Instruções e Perguntas 
Completas e Incompletas sobre o Comportamento Não-Verbal (Mariella Nogueira 
Braga, Luiz Carlos de Albuquerque e Carla Cristina Paracampo – UFPA), a partir da 
observação de que instruções e perguntas que descrevem o comportamento que produz 
reforços podem gerar insensibilidade às mudanças nas contingências, os autores 
discutem se resultados similares seriam obtidos quando são apresentadas instruções e 
perguntas que não descrevem(ou descrevem de forma incompleta) o comportamento 
que gera reforço. Na última apresentação, Efeitos de Instruções Variadas Acuradas e 
Inacuradas sobre a Sensibilidade Comportamental (Myriam Christina Alves Rodrigues e 
Josele Abreu-Rodrigues - UnB), os autores discutirão o papel da história de 
reforçamento do comportamento de seguir instruções. Mais especificamente, serão 
avaliados os efeitos de uma história com instruções acuradas ou com instruções tanto 
acuradas quanto inacuradas sobre a sensibilidade a mudanças nos esquemas de 
reforçamento. Em conjunto, esses estudos indicarão que a insensibilidade às mudanças 
ambientais não é uma caraterística inerente do comportamento governado por regras. 
Isto é, contingências de reforçamento podem ser implementadas de forma a promover 
sensibilidade, a despeito do controle verbal previamente estabelecido.  
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Análise Comportamental e Estratégias para um Caso de Recusa Alimentar 
AUTORA: Joana Singer Vermes 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Núcleo Paradigma 
RESUMO: Problemas de comportamento infantil têm sido compreendidos e tratados, à 
luz da análise do comportamento, a partir de análise de contingências e intervenção 
individualizada. Neste trabalho apresenta-se o caso de uma criança que recusava 
alimentação. O problema é relacionado tanto a aspectos respondentes (ligados à 
ansiedade) como a fatores operantes (atenção social, por exemplo). Apresenta-se o 
tratamento envolvendo estratégias de orientação de pais, uso de brincadeiras visando 
pareamento entre alimentação e reforçadores, utilização de histórias infantis e um 
esquema de economia de fichas.  
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Ampliação de Repertório de Comportamentos Alternativos e Incompatíveis para 
Enfraquecer Rituais de Limpeza de Casa e Comportamentos Agressivos através da 
Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR) 
AUTORES: Diana Canavarros; Hélio J. Guilhardi  
FILIAÇÃO: Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento 
RESUMO: Odete (53), divorciada, é funcionária pública e mãe de três filhos (mora com 
a mãe, o irmão mais novo e pensionistas que alugam quartos, o que garante a renda 
familiar). Veio encaminhada pelo psiquiatra após ter sido afastada do emprego por 
“ problemas de saúde” . Toma depramina e clonazepam.�Odete relatou que estava tendo 
crises de estresse por causa do último trabalho (faxineira em escola pública):� ²�
1LQJXpP� JRVWDYD� GH� PLP� QR� VHUYLoR�� ²� 6H� QmR� WLYHVVH� WXGR� SHUIHLWR�� OLPSR�� SRGLD�
SHUGHU� R� HPSUHJR��²� )L]HUDP� GH� WXGR� SDUD� HX�PH� VHQWLU� PDO�� HODV� PH� SHUVHJXLDP��
HVFRQGLDP�PHX�PDWHULDO� GH� OLPSH]D�H� ID]LDP�HX� WUDEDOKDU�PDLV� TXH� WRGRV� Odete foi 
exposta a contingências coercitivas intensas desde a infância: os pais a agrediam 
fisicamente (punição positiva), a ignoravam (extinção e punição negativa) e a 
submetiam a condições de abandono (morou na casa da vizinha dos 10 aos 14 anos, 
onde trabalhava sem remuneração). Foi exposta a condições aversivas fora de casa: 
sofreu estupro e abuso sexual na adolescência.Apresenta atualmente: déficits 
comportamentais para estabelecer vínculo afetivo, inclusive com os três filhos (os quais 
não foram criados por ela); excesso de comportamentos verbais agressivos (constantes 
insultos ao outro e fala exaltada e brigas constantes com os irmãos); excesso de 
comportamentos compulsivos (rituais de limpeza em casa); sentimentos de “ amargura” , 
“ raiva” , “ culpa” ; déficits comportamentais para produzir conseqüências sociais 
positivas, para se esquivar de eventos aversivos e para evitar conseqüências sociais 
aversivas. Os objetivos da terapia foram: levar a cliente a ficar sob controle dos 
sentimentos que os comportamentos dela produzem no outro; modelar classes de 
comportamentos que produzam reforçadores positivos para o outro;�ampliar o repertório 
social de Odete para produzir reforçadores positivos e eliminar reforçadores negativos; 
instalar comportamentos de contracontrole em interações sociais aversivas; eliminar 
comportamentos verbais agressivos e fortalecer comportamentos de trabalho 
remunerado. O procedimento terapêutico incluiu: a.solicitar que Odete emitisse tatos 
verbais sobre ocorrências sociais da rotina em casa e fora de casa; b.sistematizar os 
relatos, na forma de antecedentes, respostas por ela emitidas e conseqüências, de tal 
maneira que Odete relacionasse as interações de respostas por ela emitidas com o 
contexto social; c.instalar comportamentos que produzissem conseqüências sociais com 
função reforçadora positiva para ela e que enfraquecessem a emissão de 
comportamentos aversivos pelo outro, através de procedimentos de instrução verbal e 
imitação (modelos verbais e desempenho de comportamentos na sessão); d.ampliar 
repertório de respostas, de modo a emitir comportamentos alternativos ou incompatíveis 
com comportamentos excessivos de limpeza e com comportamentos agressivos; 
e.acompanhar Odete em situações naturais (feira de artesanato, por exemplo), na qual 
pudesse comparar os modelos dos trabalhos de crochê expostos, bem como os preços, 
com os que produzia; f.colocar os comportamentos de ouvir e de falar de Odete sob 
controle de estímulos adequados, através do uso de autoclíticos, motores e orais, e de 
reforçamento diferencial. Odete passou a emitir tatos verbais precisos; a ficar mais sob 
controle das descrições de contingências de reforçamento e das instruções da terapeuta; 
reduziu comportamentos compulsivos de limpeza e agressivos em casa e nas sessões; 
aplicou procedimentos, instalados pela terapeuta, para enfraquecer comportamentos 
agressivos dos irmãos e mãe. 
 



Comportamento Governado por Regras e Suas Implicações: Um Estudo de Caso           
Clínico sob a Perspectiva da Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR) 
AUTORES: Ana Carolina Guerios Felício; Hélio José Guilhardi; Maurício Tauil 
Martins 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento 
RESUMO: João (19) estudava Administração e trabalhava na empresa do tio. Morou 
com os pais até os sete anos, quando sua irmã nasceu e os pais se separaram. O pai 
pediu o teste de DNA da filha e descobriu que ela era filha do padrasto. João morou 
com a mãe, a irmã e o padrasto até completar 14 anos, quando se mudou para a casa do 
pai, concretizando-se a fala da mãe: “ Quando você completar 14 anos, vai morar com o 
seu pai” . Na casa do pai, recebia pouca atenção, porque “ o pai passava boa parte do 
tempo livre com a namorada” . A história de contingências de reforçamento revelou que 
João recebia pouco afeto de seus pais. João, adulto, emitia poucas respostas de 
aproximação de pessoas e se esquivava de convites dos colegas por ficar sob controle de 
regras, que nem sempre descreviam a realidade, sem sequer testar as contingências 
(“ Não vou nas festas da Unicamp porque só tem bicho grilo” ). Na primeira sessão, o 
cliente relatou dificuldades no relacionamento: a. com os pais, sentindo-se um “ intruso”  
na casa da mãe, e “ colocado de lado” na casa do pai; b. com a namorada, pois “ queria 
que as coisas fossem como eram antes de ela viajar”  para os Estados Unidos; e c. com 
os colegas de serviço, onde não podia “ ver ninguém parado, conversando, perdendo 
tempo” . Os objetivos do processo terapêutico consistiram em ampliar o repertório social 
de João para produzir reforçadores positivos; melhorar o relato sobre a vida fora da 
sessão; colocar o comportamento do cliente sob controle das conseqüências naturais dos 
comportamentos emitidos e não das auto-regras; levá-lo a responder de forma 
diferencial aos comportamentos adequados e inadequados dos familiares e da namorada; 
torná-lo mais sensível ao que é reforçador para o outro; diminuir suas funções de 
estímulo aversivo ao punir ou ao colocar o outro em extinção; modelar repertório de 
comportamentos capazes de produzir reforçadores positivos sociais (Sr+) e evitar ou 
minimizar conseqüências aversivas sociais. Foram utilizados os seguintes 
procedimentos: ensaio comportamental para desenvolver repertórios de iniciar 
conversação com colegas; SDs para emissão de tactos verbais sobre interações sociais; 
reforçamento social contingente à emissão de comportamentos (nos ensaios e nos 
relatos) de aproximação, tais como cumprimentar, telefonar, aceitar convites para sair; 
reforçamento diferencial entre relatos claros e confusos; explicação conceitual, 
diferenciando comportamentos sensíveis às conseqüências e comportamentos 
governados por regras; reforçamento social contingente à emissão de comportamentos 
de testar as regras; discriminação entre comportamentos dos pais (pouco afetivos) e do 
tio e da namorada (afetivos); ensaio comportamental com FOLFNHU (mostrar que é 
possível modelar o comportamento do outro com reforços positivos, sem usar a 
punição, conforme ele vinha fazendo); ensaio comportamental para evitar ou minimizar 
conseqüências aversivas sociais; orientação sexual (instruções para João ficar sob 
controle das funções dos estímulos presentes em todo o encadeamento da relação 
sexual). João passou a apresentar repertório social mais amplo e funcional, iniciando e 
retomando amizades e sendo mais eficiente para produzir reforçadores positivos na 
relação com a namorada e com os colegas de serviço. 
 
Déficit de Repertório Social e Dificuldades Conjugais: Caso Clínico em Terapia por 
Contingências de Reforçamento (TCR) 
AUTORES: Valéria Bertoldi Peres; Hélio José Guilhardi  
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento �



RESUMO: Vanessa (35), ensino médio completo, casada com Rafael (36) há 12 anos, 
tem duas filhas, Bruna (10) e Karina (7). Era vendedora em uma loja de malhas de alta 
compressão. As queixas da cliente referiam-se ao relacionamento com o marido e 
dificuldades de relacionamento social. As dificuldades sociais existem desde a infância 
de Vanessa, produzidas pela história de contingências de reforçamento com a família, e 
se mantêm até hoje, mantidas depois do casamento pelo marido. Vanessa emitia o 
comportamento de indução do vômito, que se mantinha - apesar dela relatar que 
produzia sensações corporais “ ruins” , provavelmente, pelas conseqüências sociais e 
afetivas que obtinha com tais classes de comportamento e pelo reforçamento negativo, 
pois se esquivava, alegando problemas de saúde, de enfrentar dificuldades tais como, 
sair sozinha, mudar de casa. Desta forma era acolhida (Sr+) pelas pessoas com as quais 
convivia e se esquivava de enfrentar as dificuldades. Vanessa relatou dificuldades no 
relacionamento sexual descrevendo que não “ sabia”  expor o que desejava e o que sentia, 
talvez por não discriminar o que era reforçador para ela no relacionamento sexual. A 
terapeuta traçou os seguintes objetivos terapêuticos: conscientizar a cliente das 
contingências atuais às quais estava exposta; fazer com que ela discriminasse que 
aplicava punições, muitas vezes, não contingentes, aos comportamentos do marido; 
fornecer opções de contracontrole por parte da cliente em situações em que ela emitia 
comportamentos de fuga-esquiva inadequados; instalar classes de comportamentos que 
produzissem reforçadores positivos: ampliando o ambiente social, melhorando a 
qualidade da relação com o marido e com outras pessoas de sua convivência. Durante o 
processo terapêutico, a terapeuta descrevia para a cliente, na forma de contingências de 
reforçamento, as situações cotidianas que ela relatava nas sessões e assim Vanessa 
podia discriminar: as contingências que mantinham determinados comportamentos 
inadequados, tanto emitidos por ela como pelas pessoas de sua convivência, os quais 
deixavam claras as conseqüências das suas ações. A terapeuta apontava para Vanessa 
que comportamentos alternativos ela poderia emitir nas interações com familiares ou 
outras pessoas, de modo a evitar as conseqüências que lhe eram adversas ou modificar a 
condição aversiva. Foram sugeridas regras, enunciadas pela terapeuta, com função de 
SD, que aumentavam a probabilidade de a cliente emitir comportamentos adequados de 
contra-controle ou de fuga-esquiva, frente a situações aversivas, ao invés de emitir 
comportamentos de fuga-esquiva inadequados que faziam com que os problemas de 
relacionamento (principalmente com o marido) se mantivessem. Conseqüentemente, tais 
regras também tinham por objetivo aumentar o repertório comportamental de Vanessa e 
ampliar as fontes de reforço. Foram utilizados procedimentos de modelagem do 
comportamento verbal e fading in e fading out do comportamento não verbal. A 
terapeuta pedia para Vanessa descrever situações e a reforçava sempre que emitia 
comportamentos desejáveis com frases como: — Agora compreendi... — Puxa muito 
boa sua descrição de como foi o passeio... Vanessa ficou sob controle da maioria das 
regras formuladas pela terapeuta na sessão; passou a emitir comportamentos adequados 
em seu ambiente social que, na maioria, foram reforçados positivamente. Vanessa 
aumentou a variabilidade comportamental, o que permitiu a ela interações sociais com 
mais pessoas em maior número de contextos. O comportamento de indução de vomito 
desapareceu. �
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Desenvolvimento de Repertório de Interação Social e Afetiva: Estudo de Caso Clínico 
em Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR) 
AUTORES: Luciana Júlio Martins; Hélio José Guilhardi 



FILIAÇÃO ACADÊMICA: Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento 
RESUMO: Luiza (31), solteira, farmacêutica, trabalha em uma indústria do ramo há seis 
anos. Reside com duas tias (56, 52). A mãe mora em Manaus com o padrasto, com 
quem vive há 25 anos. O pai assumiu a paternidade de Luiza, porém nunca conviveu 
com ela, nem com a mãe. Visitava a filha esporadicamente e morreu quando ela tinha 
seis anos. Luiza procurou terapia por ter dificuldades de relacionamento social, 
principalmente no ambiente de trabalho. Relatou: “ não sinto falta de sair”  e “ não tenho 
o desejo de me casar” . Luiza viveu sob os “ cuidados”  das tias (sem a presença da mãe), 
desde os sete anos. As tias trabalhavam o dia todo e Luiza cuidava de si mesma: ia para 
a escola de perua, fazia os deveres escolares sozinha e preparava as próprias refeições. 
Disse: “ nunca fui de ter amigos”  e “ conforme fui crescendo, fui ficando mais 
envergonhada” . A terapeuta identificou que Luiza foi exposta, desde criança, a uma 
condição de solidão diária, interrompida, à noite, pela presença das tias, que esperavam 
dela a emissão de longas e complexas cadeias de respostas (por exemplo, estudar, 
arrumar a casa, preparar refeições etc.), as quais eram conseqüenciada com elogios (“ tá 
bom” , “ assim mesmo” ). Luiza atualmente apresenta: 1. déficit de repertório de interação 
social; 2. sentimentos exagerados de responsabilidade e eficiência; 3. elaboração de 
regras e auto-regras disfuncionais; 4. comportamentos de fuga-esquiva inadequados; 5. 
déficit afetivo, caracterizado por baixa discriminação de sentimentos e expressão de 
afetos, inclusive no que envolve a opção sexual. Estabeleceu-se como objetivo: 1. torná-
la consciente dos déficits de repertório comportamental produzidos pela história de 
contingências de reforçamento, à qual foi exposta; 2. torná-la consciente da função dos 
comportamentos de fuga-esquiva, que emite atualmente; 3. colocar os comportamentos 
da cliente sob controle das conseqüências naturais dos comportamentos emitidos, mais 
do que de regras e auto-regras; 4. ampliar repertório social e afetivo e, assim, levá-la a 
produzir mais reforçadores positivos que os atuais; 5. modelar comportamentos de 
contracontrole e de fuga-esquiva alternativos aos emitidos por ela; 6. discriminar os 
sentimentos; 7. amenizar a aversão ao toque físico; 8. aumentar variabilidade 
comportamental. Os procedimentos consistiram em ensaios comportamentais para 
emissão de comportamentos adequados na interação social; instrução para emissão de 
comportamentos afetivos; modelagem de comportamentos afetivos (tocar o braço, o  
ombro do outro; beijar ao cumprimentar; abraçar etc); reforçamento positivo 
contingente e não contingente a comportamentos, visando a produzir variabilidade 
comportamental  e sentimentos de auto-estima e de autoconfiança; discriminação entre 
regras e auto-regras supersticiosas ou imprecisas e regras e auto-regras como descrições 
precisas das contingências atualmente em operação. Os resultados parciais apontam que 
Luiza começou a freqüentar alguns eventos sociais na empresa onde trabalha. Tem 
aceitado alguns convites de colegas de trabalho para ir, por exemplo, a casamentos e 
festas de despedidas de funcionários. Fez uma viagem para o exterior sozinha, 
permanecendo fora do país por um mês, com objetivos profissionais e de aprendizagem 
da língua inglesa. Tem tentado se aproximar de uma das tias, com pequenos toques 
físicos no braço e no ombro.   
 
Transtorno Obsessivo-Compulsivo e Síndrome do Pânico: Estudo de Caso              
Clínico em Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR) 
AUTORES: Eliana Leite Bastos; Noreen Campbell de Aguirre; Hélio José Guilhardi 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento  
RESUMO: João (42), ensino fundamental incompleto, mora com Fátima (40), há oito 
anos e, com o filho Túlio (5). Trabalhou 11 anos como maqueiro num hospital e está 
afastado há um ano. Foi diagnosticado pelo psiquiatra com Síndrome do Pânico e 



encaminhado para atendimento psicológico. A investigação sobre a história de 
contingências de reforçamento apontou: Histórico de exposição a situações de 
incontrolabilidade e punição produziu: a) sentimento de desamparo e b) auto-regras que 
descrevem que a alteração do ambiente independe dos seus comportamentos; Exposição 
na infância a punições não contingentes e não sinalizadas, produziu: a) sentimento de 
ansiedade; b) repertório limitado e ineficiente de comportamentos de contracontrole 
para evitar estimulação aversiva e para produzir Sr+; c) alta freqüência de 
comportamentos de fuga-esquiva disfuncionais; d) repertório restrito para discriminar 
entre as contingências de reforçamento em operação e os comportamentos e sentimentos 
produzidos por elas; Histórico de pouco reforçamento positivo, contingente ou não aos 
comportamentos de João, produziu: a) auto-regras disfuncionais que controlavam 
comportamentos de fuga-esquiva de críticas sociais e b) sentimentos de baixa 
autoconfiança, baixa auto-estima e excessiva responsabilidade; Embora houvesse 
reservas comportamentais potencialmente produtoras de Sr+, tais respostas, quando 
emitidas, eram punidas, eliciando mais respondentes aversivos e fortalecendo respostas 
de fuga/esquiva. Foram estipulados como objetivos terapêuticos: Instalar e ampliar 
repertório social e de contracontrole e, assim, alterar os sentimentos aversivos através 
das novas conseqüências; Ampliar repertório de discriminação entre as contingências de 
reforçamento em operação, de forma a identificar os antecedentes dos episódios de 
pânico e dos pensamentos obsessivos; Instalar comportamentos alternativos funcionais 
sob controle dos mesmos antecedentes, alterando-lhes as funções; Diminuir em 
intensidade e freqüência os respondentes e operantes típicos da ansiedade; Eliminar os 
comportamentos obsessivos; Ampliar repertórios que pudessem produzir reforçadores 
positivos imediatos e a longo prazo. Os procedimentos adotados na condução da terapia 
foram: Conseqüenciar, com função de Sr+, as reservas comportamentais de João; Levá-
lo a discriminar, via descrição da contingência pela terapeuta, que muitos de seus 
comportamentos eram governados por regras e auto-regras disfuncionais, que tiveram 
origem em sua história de vida; Enfraquecer, usando punições verbais leves, o 
repertório de fuga/esquiva ineficaz que ocorria nas interações sociais; Ensaio 
comportamental� visando ampliar o repertório social que produz Sr+, treino de esquivas 
eficazes e instalação de repertório de contracontrole diante de estimulação aversiva; 
Rearranjo ambiental e relaxamento, com o objetivo de quebrar cadeias de estímulos 
antecedentes condicionados que evocavam respostas operantes e eliciavam respondentes 
do pânico; Técnica implosiva – solicitação de relato repetido e detalhado dos episódios 
obsessivos, visando a tornar a descrição da realidade uma estimulação mais forte que as 
obsessões. Resultados: João passou a ficar sob controle das conseqüências que seu 
comportamento produzia no outro e assim, pôde alterar algumas contingências aversivas 
às quais estava exposto; Seguiu regras fornecidas pela terapeuta que faziam oposição às 
suas auto-regras disfuncionais e, ao testá-las, foi reforçado arbitrariamente pela 
terapeuta e por sua comunidade verbal; Passou a emitir comportamentos de 
contracontrole, que foram reforçados e mantidos arbitrariamente pela terapeuta e, 
naturalmente, pela remoção da contingência aversiva; Episódios de pânico deixaram de 
ocorrer e Diminuiu a freqüência de respostas obsessivas. 
 
Tricotilomania como Produto de Contingências de Reforçamento Coercitivas: Um 
Estudo de Caso Clínico em Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR) 
AUTORES: Mariana São Thiago Bezerra de Menezes; Noreen Campbell de Aguirre; 
Hélio José Guilhardi 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento 



RESUMO: Ruth (7) cursava a primeira série do ensino fundamental, numa escola 
pública. Seus pais se separaram quando Ruth tinha quatro meses. No início do 
atendimento, Ruth morava com a mãe, Beth (24), o padrasto, Clóvis (43), os dois filhos 
do padrasto, Marcos (22) e Sheila (21), a irmã gêmea Raquel (7) e o irmão Jorge (1), 
filho de Beth e Clóvis. Beth tinha mais uma filha de outro relacionamento, Ana (5), que 
morava com o pai em outra cidade. A mãe de Ruth é dona de casa e engravidou 
novamente no decorrer do processo terapêutico. Beth procurou atendimento psicológico 
por orientação da escola da filha, porque Ruth apresentava tricotilomania 
(comportamento de arrancar os cabelos), quando se sentia “ nervosa” , e comportamentos 
“ agressivos” . A terapeuta identificou outras dificuldades de Ruth, tais como: déficit de 
repertório social; baixa freqüência de respostas verbais para expressar sentimentos; 
baixa freqüência de emissão de tatos corretos sobre comportamentos passíveis de 
punição; alta freqüência de emissão de tatos corretos e distorcidos sobre os 
comportamentos inadequados de Raquel; freqüência alta e generalizada de respostas 
verbais caracterizadas pelo uso de palavras de “ baixo calão” , em ambientes nos quais tal 
classe de respostas não era reforçada ou era punida; déficit e repertório para lidar com 
verbalizações depreciativas dos familiares a respeito dela; excesso de verbalizações 
depreciativas a respeito de si mesma, o que em geral está associado a sentimentos de 
baixa auto-estima. Os objetivos terapêuticos consistiram em fortalecer a relação entre 
terapeuta e cliente; sistematizar a história de contingências de reforçamento que 
caracterizaram as relações entre Beth e Ruth; ensinar Ruth a descrever os episódios que 
ocorriam nas sessões na seqüência antecedente-resposta-conseqüência, isoladamente e 
depois inter-relacionados, e, posteriormente, a generalizar os relatos dos episódios do 
cotidiano neste formato; instalar comportamentos que produzam conseqüências 
reforçadoras positivas; instalar comportamentos de fuga-esquiva funcionais; instalar 
comportamentos de contracontrole; ampliar o repertório social; ensinar a cliente a ficar 
sob controle de seus sentimentos e relatá-los; enfraquecer os comportamentos verbais 
vocais inadequados (palavrões). As intervenções terapêuticas ocorreram em uma série 
de atividades realizadas com Ruth durante as sessões, tais como: montar histórias em 
quadrinhos a respeito das relações familiares, da interação com colegas na escola etc; 
brincar com animais de pelúcia, simulando episódios que ocorreram com Ruth (a partir 
de relatos dela ou da mãe); preparar uma festa na clínica para comemorar o aniversário 
da cliente; fazer passeios nos arredores da clínica. Através de tais atividades foram 
aplicados os seguintes procedimentos: extinção de respostas verbais indesejadas; 
reforçamento positivo generalizado de natureza social (elogios, por exemplo) e 
reforçamento positivo material arbitrário (pirulito e enfeite de cabelo, por exemplo), 
sempre que a cliente emitisse comportamentos desejados; imitação com instrução oral 
de modelos dados pela terapeuta; discriminação, inicialmente sob controle de estímulos 
concretos (diferentes texturas e temperatura), passando posteriormente para estímulos 
privados (nomeação de sentimentos); instrução verbal especificando respostas a serem 
emitidas sob diferentes controles de estímulo; descrição das contingências que 
produziam e mantinham os sentimentos negativos relatados por Ruth; orientação da 
família para ignorar os comportamentos de Ruth arrancar os cabelos. Ruth passou a 
descrever, de maneira mais precisa, alguns aspectos das contingências às quais estava 
sendo exposta (às vezes, descrevia o comportamento e o antecedente; outras vezes, 
comportamento e conseqüente, ou apenas um elemento da tríplice contingência). Na 
clínica, Ruth diminuiu a freqüência de respostas verbais indesejadas e ampliou seu 
repertório de interações sociais adequadas.  Em relação ao comportamento de arrancar 
os cabelos (tricotilomania), no decorrer do processo terapêutico observou-se que as 
contingências que produziam este comportamento eram restritas à presença da mãe, que 



a conseqüenciava com atenção (punindo, conversando a respeito e, finalmente, 
buscando ajuda terapêutica). Tal comportamento poderia também ter função de fuga-
esquiva, pois Ruth o emitia somente quando “ estava nervosa” . Com as orientações 
dadas à mãe pela terapeuta, a freqüência do comportamento de arrancar os cabelos foi 
reduzida; Ruth ainda o emitia ocasionalmente, por exemplo, quando ocorriam brigas 
entre os outros membros da família. A cliente ampliou seu repertório de emitir 
comportamentos para obter reforçadores positivos, por exemplo, Ruth costumava cuidar 
da arrumação da casa, lavar a louça e outros serviços domésticos que, eventualmente, 
eram conseqüenciados pela mãe com elogios. O repertório foi ampliado para outros 
ambientes como, por exemplo, a clínica, onde Ruth cumprimentava a todos que 
encontrava e na escola, Ruth passou a emitir comportamentos cooperativos com os 
colegas, o que aumentou a probabilidade de Ruth ser positivamente conseqüenciada. 
Nas últimas sessões, a cliente passou a expressar espontaneamente sentimentos 
negativos, como raiva e tristeza. 
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Ampliação de Repertório Social em Cliente com Queixa de “ Depressão” : Caso Clínico 
em Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR) 
AUTORES: Valéria Bertoldi Peres; Noreen Campbell Aguirre; Hélio José Guilhardi 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento  
RESUMO: Júlia (23), ensino médio completo, solteira, empregada doméstica, mora há 
seis anos na casa de Sonia, sua patroa. É do interior de MG, primogênita de um casal 
que tem mais três filhos. Queixava-se de sentir-se só, mesmo morando com “ amigos” . 
Sentia que era tratada de “ maneira diferente” ; chorou ao relatar as dificuldades no 
relacionamento com a família com quem morava e para qual trabalhava. A terapeuta 
traçou os seguintes objetivos terapêuticos: levar a cliente a discriminar as contingências 
atuais às quais está exposta – era tratada como empregada da casa e não como parte da 
família, independente dos seus desejos; desenvolver repertório mais adequado e 
abrangente de interação social fora de casa, a partir de modelos apresentados pela 
terapeuta; instalar classes de comportamentos que produzissem reforçadores positivos 
generalizados de natureza social; melhorar a qualidade da relação com quem mora: 
limitar horário de trabalho, definir tarefas domésticas que lhe cabiam, criar melhores 
condições de moradia, dar limites às exigências da patroa. Para atingir tais objetivos, 
foram utilizados os seguintes procedimentos: ensaio comportamental, imitação, 
instruções e modelagem. Tais procedimentos foram adotados a partir dos relatos de 
interações sociais e diretamente aplicados aos comportamentos em situações que 
ocorreram na sessão com a terapeuta e nos ensaios comportamentais. Na imitação, eram 
dados modelos de conteúdo de verbalização e de gestos, sem nenhuma instrução para 
Júlia. Se fosse necessário, eram dadas instruções que completavam os modelos. Os 
comportamentos emitidos e as verbalizações, quando adequados, eram conseqüenciados 
verbalmente pela terapeuta, com elogios (com possível função reforçadora positiva) e 
com descrições do que ela havia feito (—  Você falou com clareza que precisa sair e não 
pode lavar a louça agora) com possíveis funções de Sr+ e SD para emissão de outros 
comportamentos da mesma classe. Tanto na imitação como no atendimento de 
instruções, a terapeuta usou critério de aproximações sucessivas para conseqüenciar 
(modelagem) as respostas emitidas na sessão e os relatos do que Júlia descrevia ter feito 
fora da sessão. A terapeuta distinguia conseqüência seletiva para o relato (—  Seu relato 
está claro. —  entendi o que você disse que fez etc.) e para o conteúdo do relato (—  O 
que você falou para Sonia é exatamente o que combinamos. —  Gostei de você ter  



convidado sua amiga para sair) sem questionar a veracidade da descrição. Outro 
procedimento foi instrumentalizar a cliente para utilizar os princípios do comportamento 
na conseqüenciação das respostas emitidas pelas pessoas com as quais convivia 
cotidianamente. Nesse sentido, a cliente foi ensinada, inicialmente, a sistematizar um 
episódio (relatado ou ocorrido na sessão) nos componentes da tríplice contingência. 
Posteriormente, Júlia foi ensinada a reforçar positivamente; ignorar uma resposta; dar 
Sds para respostas que desejava que o outro emitisse etc. Nas sessões, eram discutidas 
situações vivenciadas pela cliente ou eram ensaiadas possíveis interações futuras. A 
terapeuta conseqüenciava positivamente os comportamentos de Júlia, privilegiando o 
procedimento de modelagem, tendo evitado qualquer tipo de crítica, desaprovação 
(punição) a outros comportamentos.  
 
Depressão: Um Estudo de Caso Clínico através da Terapia por Contingências de 
Reforçamento (TCR) 
AUTORES: Thais Saglietti Meira Barros; Tatiana Lussari; Hélio José Guilhardi 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento  
RESUMO: André (35), separado, foi encaminhado por um psiquiatra com queixa de 
depressão. A. queixava-se de ter perdido família (esposa e duas filhas) e trabalhos em 
virtude da depressão. A. morava com o pai e dois irmãos, os quais estavam se 
esquivando dele, pois não queriam continuar “ assumindo seus problemas” . A. não tinha 
emprego fixo há cinco anos. Sua história de contingências de reforçamento pode ser 
resumida em: a) desenvolveu repertório comportamental limitado: seus comportamentos 
não eram conseqüenciados de modo adequado e consistente (o pai, ausente e alcoolista, 
agredia a mãe e os filhos); b) A. era constantemente “ poupado”  de deveres, pois estaria 
sendo criado para ser um dos “ doutores”  da família; c) Após a morte da mãe, os irmãos 
mais velhos mudaram-se de cidade, o pai de A. abandonou a família (voltando anos 
mais tarde) e A. ficou morando com três irmãos. A nova situação exigia dele um 
repertório que não tinha (buscar trabalho, cuidar das tarefas de casa). A. esperava pelo 
apoio dos irmãos, mas nem sempre podia contar com eles. Nessa época surgiu a 
primeira depressão; d) Com a depressão, outros irmãos, mais velhos, “ assumiram”  A. 
(buscaram-no para morar na mesma cidade que eles e sustentavam-no). Desta forma, as 
“ crises depressivas”  de A. foram reforçadas positivamente (com atenção e cuidado dos 
irmãos) e, mais tarde, negativamente (esquivar-se de trabalho e de responsabilidades 
com esposa, filhas etc.). Procedimentos FRP�D�IDPtOLD: explicar-lhes que a “ depressão”  
de A. era funcional e vinha sendo mantida pelas conseqüências que produzia; ensiná-
los, através de instruções verbais, a consequenciar adequadamente os comportamentos 
de A., ignorando os comportamentos considerados depressivos e dando atenção a 
quaisquer comportamentos diferentes destes �GUR�. Isso foi feito a partir de exemplos de 
interações domiciliares; exigir que A. cumprisse obrigações que lhe cabiam (dar ajuda 
financeira em casa, trabalhar, pagar a pensão das filhas); reforçar positivamente 
comportamentos de tomada de iniciativa (levantar-se da cama, conversar sobre 
quaisquer assuntos exceto depressão) e de desempenho em tarefas simples, com 
aumento gradual de exigência. Procedimentos FRP� R� FOLHQWH�� instalar repertório 
comportamental, dentro de casa, que produzisse reforçadores positivos e diminuisse 
situações aversivas (críticas e reclamações dos familiares). Algumas sugestões dadas 
foram: ajudar em tarefas simples do lar e passar mais tempo fora de casa; criar 
contingências discriminativas que permitissem ao cliente: 1. responder diferencialmente 
diante de sentimentos de depressão e “ falta de motivação”  para se comportar; 2� 
possibilitar a observação da real função da “ depressão” , identificando os ganhos a curto 
prazo (reforçamento negativo pela retirada de obrigações) que mantinham o 



comportamento apesar das possíveis consequências aversivas a médio prazo (ter 
estigma de doente, perder credibilidade da família, amigos); 3� compreender situações 
que desencadeavam as “ crises”  (falta de repertório alternativo para lidar com situações). 
Instalar repertórios que trouxessem reforços positivos fora do ambiente familiar 
(dedicar-se a atividades de que gostava, buscar pessoas com quem se sentisse à 
vontade). A. conseguiu um trabalho. Começou a ajudar financeiramente em casa e 
voltou a pagar a pensão das filhas. Melhorou o vínculo com a família, mas os irmãos 
decidiram se mudar e A. precisou morar sozinho. Mudou-se e começou a se engajar em 
outros trabalhos extras que poderia fazer de casa. 
 
Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR) em um Caso de Psoríase na 
Adolescência 
AUTORES: Renata Cristina Gomes; Hélio José Guilhardi  
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Instituto de Análise de Comportamento; Instituto de 
Terapia por Contingências de Reforçamento 
RESUMO: Maria (17) cursava o terceiro ano do segundo grau, trabalhava como 
estagiária numa instituição financeira e sofria de psoríase desde os seis anos de idade. 
Os sintomas da doença eram lesões descamativas e avermelhadas que apareciam por 
toda extensão da pele (do couro cabeludo às solas dos pés). Embora a queixa inicial de 
Maria abrangesse aspectos da sua rotina de trabalho, relações familiares e afetivas, 
estava centrada na estimulação aversiva relacionada à psoríase. O modelo médico supõe 
que a psoríase seja causada, dentre outros fatores, por estresse, mas 
comportamentalmente o estresse, assim como a psoríase, é produto de contingências de 
reforçamento. A proposta da TCR era lidar com essas contingências das quais a doença 
era (pelo menos em parte) função, e não diretamente com o estresse ou a psoríase. Os 
objetivos terapêuticos foram: (1) ajudá-la a discriminar que respondia a contingências 
de reforçamento negativo, emitindo comportamentos “ inassertivos”  e “ agressivos”  com 
função de fuga-esquiva, e que esse repertório era produto de sua história de 
contingências de reforçamento coercitivas; e (2) promover a discriminação das 
contingências em operação, prevenindo a emissão de respostas inadequadas de fuga-
esquiva e instalando respostas adequadas de fuga-esquiva, contracontrole e de produção 
de conseqüências reforçadoras positivas, com foco no repertório social. O procedimento 
incluiu: (1) sistematização dos dados pela terapeuta na forma da tríplice contingência e 
nomeação das contingências sistematizadas; (2) reforçamento diferencial da 
identificação e nomeação dos sentimentos produzidos por essas contingências; (3) 
identificação de comportamentos adequados de fuga-esquiva, cuja emissão era 
diferencialmente reforçada; (4) apresentação de modelos de respostas de contracontrole, 
cuja imitação também era reforçada; e (5) apresentação de modelos de respostas verbais 
que aumentassem o acesso a reforçadores sociais positivos e reforçamento diferencial 
das respostas imitativas. Os resultados mostraram alterações significativas nas 
contingências envolvidas no trabalho, família e namoro de Maria e, conseqüentemente, 
redução da estimulação aversiva relacionada à doença e diminuição das lesões. Ao final 
de sete meses, Maria era capaz de descrever aspectos das contingências das quais seu 
comportamento era função, havia reduzido a freqüência de comportamentos de fuga-
esquiva inadequados e aumentado a freqüência de comportamentos de fuga-esquiva 
adequados, de contracontrole e de comportamentos que produzissem reforço social 
positivo.  
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Aplicação da Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR) com um            
Alcoolista 
AUTORES: Conceição Aparecida dos Santos Covre Batista; Hélio José Guilhardi 
FILIAÇÃO: Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento 
RESUMO: Raul (47), solteiro, reside sozinho. Tem formação universitária 
em Biblioteconomia. Durante o processo terapêutico foi aposentado por invalidez. Veio 
encaminhado pela Unicamp, com o diagnóstico de pancreatite crônica e história de 
dependência alcoólica. Relatou na primeira sessão, que sua doença havia sido 
provocada pela ingestão freqüente de bebida. Bebia socialmente, porém, após decepção 
profissional, há sete anos, passou a beber diariamente. Outras queixas foram 
apresentadas pelo cliente: esquiva de contatos sociais, dificuldades para iniciar e manter 
amizades e perda de interesse pelo trabalho. Começou a beber escondido no serviço, o 
que o levou a ser afastado. Sofria com as dificuldades vivenciadas numa relação 
homossexual, que mantinha há dez anos, com um parceiro casado com uma mulher. Foi 
exposto a contingências coercitivas severas desde muito cedo, caracterizadas por perda 
generalizada de reforçadores positivos e punições intensas, aplicadas principalmente 
pelo pai, alcoolista e agressivo. Aos cinco anos, após o falecimento da mãe, foi 
abandonado pelo pai. Tornou-se “ menino de rua”  por dois anos, até ser reencontrado 
pela avó que, desde então responsabilizou-se pela educação do neto, adotando uma 
educação baseada em normas severas  e forte controle religioso. Foi coroinha e chegou 
a ingressar no seminário, do qual desistiu posteriormente. Começou a trabalhar na 
prefeitura aos 17 permanecendo até se aposentar aos 46, por decisão médica. Foram 
traçados os seguintes objetivos: a) evocar repertório do cliente com relação a 
autocuidado e organização da casa; b) ampliar repertório social, que aumentasse a 
probabilidade de produzir reforçadores positivos; c) criar operações estabelecedoras 
para a prática de exercícios físicos; d) colocar o cliente sob controle das conseqüências 
naturais dos comportamentos emitidos; e) instalar comportamentos de fuga-esquiva 
adequados para lidar com o companheiro; f) ampliar comportamentos da área 
profissional, tais como ler, escrever artigos e fazer pesquisas sobre temas de história; g)  
discriminar entre comportamentos adequados e inadequados emitidos pelos familiares; 
h) exercer contracontrole com os membros da família e com o parceiro. Foram 
utilizados os seguintes procedimentos: a) dessensibilização sistemática do 
comportamento de entrar na biblioteca, através de imagens; b) uso de instrução oral para 
evocar emissão de comportamentos de entrar na biblioteca, através de aproximações 
sucessivas, com aprovação social para os avanços obtidos; c) ensaio comportamental 
para evocar comportamentos de contracontrole no relacionamento com o parceiro e com 
os familiares; d) ensaio comportamental para ampliar repertório de contracontrole na 
relação do cliente com a chefe para retorno ao trabalho; e) consequência social arbitrária 
(Sr+) não contingente a desempenho; f) reforçamento diferencial de comportamentos 
adequados para ampliação do repertório de leitura e para recomeçar a escrever. Raul 
começou a sair de casa, fazer caminhadas diárias, afastou-se definitivamente do 
companheiro e voltou a escrever crônicas para o jornal da cidade. .Começou atuar na 
pastoral da saúde há seis meses, como voluntário, exercendo o cargo de coordenador. 
Está auxiliando uma professora na tese de mestrado, fazendo levantamento de dados 
históricos. Foi convidado para lecionar História numa escola estadual, porém não pôde 
aceitar por estar aposentado por invalidez. Está entrando com um processo para tentar 
reverter a aposentadoria. Teve alta do tratamento psiquiátrico e parou de tomar os 



remédios. Faz acompanhamento médico e mantêm o regime alimentar. Está há dois 
anos e cinco meses sem ingerir bebida alcoólica. 
�
Déficit de Repertório com Baixa Tolerância à Frustração 
AUTORES: Roseana Lucenti; Tatiana Lussari; Hélio José Guilhardi 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento 
RESUMO: Este trabalho refere-se a um caso clínico em andamento, iniciado há seis 
meses. Karla é uma mulher de 27 anos, mãe de uma menina de 9 . É divorciada, 
tecnóloga em telecomunicações, está morando atualmente com o namorado na cidade 
em que trabalha. Relatou que “ sua vida está um inferno", que estava " sofrendo" porque 
o atual namorado tem um filho de três meses, fruto de um "rápido relacionamento". 
Quando conheceu Marcos não pensava que fossem namorar, considerava-se 
“ intermediária" na resolução dos conflitos que ele tinha com a namorada. Após seis 
meses de namoro e muitas brigas, Marcos ficou sabendo que a namorada estava grávida 
e, como a relação estava difícil, disse que não continuaria mais o namoro, mas a 
namorada deu continuidade à gravidez. Depois de cinco meses da separação Karla 
iniciou o namoro com Marcos, relatando “ não agüento mais engolir, são tantas coisas, 
que está difícil". Além da queixa a terapeuta identificou outras dificuldades como: 
esquiva de contatos sociais, baixa tolerância à frustração, história de contingências e 
relatos de sentimentos de baixa auto-estima. Os pais foram “ exigentes" com Karla desde 
pequena e as interações familiares eram caracterizadas por baixa freqüência de 
reforçadores positivos e predomínio de punição positiva. O ambiente familiar incluía 
pai coercitivo e mãe omissa, gerando na cliente comportamentos de ansiedade e culpa.  
Casou-se aos dezesseis anos, aos dezoito nasceu a filha, aos dezenove divorciou-se 
voltando para a casa dos pais e aos vinte e cinco anos saiu novamente de casa porque foi 
transferida para trabalhar em outra cidade, local onde conheceu o atual namorado. 
Foram traçados os objetivos: ampliar repertório social que aumentasse a probabilidade 
de produzir reforços positivos; exercer contracontrole com os familiares e com o 
namorado, para minimizar a condição aversiva em que se encontrava; discriminar 
comportamentos inadequados do namorado; desenvolver repertório de tatos genuínos, 
possibilitando a discriminação das próprias respostas, dos sentimentos e repertório de 
fuga-esquiva gerados por estímulos aversivos. O procedimento terapêutico envolveu: 
registros diários das contingências que desencadeavam sentimentos de ansiedade e 
comportamentos encobertos “ pensamentos incontroláveis" a fim de estabelecer a 
relação estímulo-resposta-conseqüência; instruções verbais com função de SDs, de 
modo a levar Karla apresentar variabilidade de comportamentos diante de situações 
aversivas, produzidas pelo Marcos, mãe e  pai de Karla; reforçamento diferencial para 
as respostas alternativas  ao comportamento de fuga-esquiva ; instruções verbais com 
função de operação  estabelecedora na relação com o namorado, de modo a aumentar a  
probabilidade de ele emitir comportamentos com função reforçadora para ela. 
Atualmente Karla está nos E.U.A participando de um programa de capacitação pela 
empresa e a comunicação via e-mail, tem mostrado que a cliente continua apta a emitir 
comportamentos de fuga esquiva apropriados das situações aversivas; tem apresentado 
maior variabilidade comportamental e a análise quantitativa mostrou em suas diferentes 
fases, que os comportamentos emitidos por Karla aumentaram na sua fase, a de sua 
viagem aos E.U.A, na fase em que chamamos de "Fase de Reforçamento", já que não 
estando controlada por seu namorado Marcos, pode expor-se mais às novas 
contingências.  
 



História de Contingências Coercitivas e Seus Produtos: Estudo de Caso Clínico de 
Gagueira em Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR) 
AUTORES: Camila da Silva Magnet; Hélio José Guilhardi 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento  
RESUMO: Pedro (16), solteiro, cursa o primeiro ano do ensino médio, mora com os 
pais e um irmão (20). Apresentou como queixa a “ disfluência”  (gagueira), presente 
desde os sete anos. Atribuiu o desencadeamento da disfluência a um “ episódio 
traumático” , em que o pai, alcoolizado, agrediu fisicamente a mãe e Pedro. Durante o 
processo terapêutico, outras queixas foram explicitadas, entre as quais, dificuldades no 
relacionamento familiar e amoroso. A sistematização da história de contingências de 
reforçamento de Pedro revelou que ele foi exposto a contingências coercitivas, 
caracterizadas por: 1. reforçamento negativo (evitava críticas dos pais); 2. contexto 
familiar caracterizado pela indiferença afetiva, em que independente dos 
comportamentos emitidos, Pedro era ignorado; 3. punição positiva (comportamentos 
quaisquer poderiam ser conseqüenciados por repreensões etc., sem que houvesse clareza 
nas relações entre comportamentos e conseqüências); e 4. contato com ambiente 
familiar aversivo, sem alternativas para emitir comportamentos de fuga-esquiva, o que 
resultava em sentimentos de ansiedade. Tais contingências coercitivas produziram 
ansiedade e sentimentos de responsabilidade exagerados; a falta de reforçamento 
positivo contingente a comportamentos e a falta de interações afetivas geraram 
sentimentos de baixa auto-estima. O repertório comportamental de Pedro era, 
basicamente, governado por regras expostas pelos familiares, as quais foram se 
tornando auto-regras. A manutenção dos comportamentos era por reforçamento 
negativo, o qual produziu, fundamentalmente, repertório de fuga-esquiva. O processo 
terapêutico teve como objetivos levar o cliente a: discriminar as contingências e o 
controle ambiental aos quais responde; adquirir repertório de contracontrole para alterar 
contingências coercitivas; ficar mais sob controle das contingências em operação do que 
das suas auto-regras; discriminar a presença de possíveis SDs, os quais sinalizam que a 
emissão de comportamentos poderá produzir reforços positivos sociais generalizados, 
gerando sentimentos agradáveis; instalar a emissão de tatos verbais; discriminar 
sentimentos e associá-los às contingências de reforçamento. Foram utilizados os 
seguintes procedimentos: descrever para o cliente, nos episódios de interação por ele 
relatados, as contingências em operação, em termos de antecedente, resposta e 
conseqüência; instalar, através de instrução, mais comportamentos eficientes para 
produzir reforçadores positivos; instalar relatos, progressivamente mais precisos, sob 
controle de episódios por ele vivenciados, que venham a substituir relatos intraverbais; 
dar instruções para o cliente ficar sob controle das conseqüências de seu comportamento 
e das alterações produzidas por tais conseqüências; discriminar e responder 
diferencialmente entre comportamentos adequados e inadequados dos pais. O cliente 
passou a ficar sob controle das descrições de contingências e das orientações da 
terapeuta; começou a alterar algumas auto-regras, substituindo-as por regras propostas 
pela terapeuta; passou a discriminar alguns comportamentos dos pais, assim como os 
sentimentos produzidos pelas interações com eles, e relatou sentimentos que realmente 
eram consistentes com os produzidos pelas contingências em operação na relação 
familiar. 
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Extinção de Condicionamento Respondente e Operante e Instalação de Enfrentamento 
de Fobia Sexual: estudo de caso clínico em Terapia por Contingências de Reforçamento 



(TCR) 
AUTORA: Lylian Cristina Pilz Penteado 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade São Francisco 
RESUMO: Aída (38), escolaridade superior, foi encaminhada pela ginecologista, com 
queixas de “ medo de ser tocada (“ passou mão, não quero mais...” ); de abuso sexual na 
infância; de estar solteira e não namorar.  Aída assim se descreveu: sou “ esquisita” ;  
“ estranha” ; “ sou uma pecinha com defeito” ; “ envergonhada” ; “ sempre penso que o 
homem [o abusador] me dizia que eu era safada... daí eu sempre pensava que todo 
mundo ia achar que eu era sem-vergonha...” ; “ ninguém me entende” ; “ na minha idade e 
sou virgem ainda” ; “ tenho medo de que quando transar com alguém pela primeira vez, 
ele vai ver que não sei nada, vai achar que sou estranha, caipira, inexperiente” .  Aída se 
queixou também de ter “ medo de dirigir”  – morava em outra cidade, de onde vinha de  
ônibus para a terapia e de carona para o trabalho, porque tinha dificuldades de “ sair em 
rampas”  e de se orientar no caminho.  Outras dificuldades detectadas foram: a) 
Apresentava déficit em repertório que produz reforçadores sociais e era exigente de 
maneira generalizada – “ relacionamentos [homem-mulher] são muito supérfluos” , “ ele é 
louco” , “ ele não tem juízo” , “ não o aceito do jeito que ele é” ; b) Aída se esquivava de  
qualquer oportunidade de ver, ser vista, tocar e ser tocada por um homem – havia assim 
um déficit no conhecimento da sexualidade e do corpo; c) Aída tinha poucos amigos, 
com os quais mantinha contato limitado fora do ambiente de trabalho; d) Aída morava 
com os pais, mas distante dos amigos; e) durante um curto período, dividiu um 
apartamento com uma amiga, na mesma cidade onde trabalhava e estudava, mas 
desistiu, dado que sentia extrema ansiedade sempre que o namorado da amiga estava 
presente; f) apresentava pouco repertório de cuidado com a aparência: cabelos 
ressecados e muito volumosos, roupas largas, sobrancelhas sem depilar, peso excessivo; 
g) durante 10 anos, passou os finais de semana e todas as noites estudando e 
freqüentando cursos, com objetivo de passar em concursos públicos. Algumas 
contingências de reforçamento relacionadas com suas dificuldades eram: a) a freqüência 
e abrangência do repertório de fuga-esquiva de interações sexuais produzia sentimentos 
de inadequação, bem como impedia que estabelecesse relacionamento afetivo; b) o 
abuso sexual na infância (US) condicionou respostas emocionais de ansiedade em 
relação à sexualidade (CR), que são reduzidas por respostas de fuga-esquiva de 
interações com pessoas do sexo masculino; c) um namorado foi violento por duas 
ocasiões, na tentativa de ter contato sexual com Aída, a qual relatou muito 
constrangimento, vergonha e medo – provavelmente mantendo o condicionamento 
respondente e fortalecendo fuga-esquiva; d) Aída apresentava sentimentos de ansiedade 
em relação a decepcionar os pais, respondendo a um controle por regras familiares – 
“ Sei que eles são durões; nunca demos trabalho para eles”  – as quais restringiam a 
escolha de parceiros: deveria ser alguém de origem nipônica (como ela); e) vir de 
carona era resposta de fuga-esquiva; entretanto, também era reforçada positivamente, 
porque tinha companhia do colega de trabalho por quem tinha interesse; f) freqüentar 
cursinho, onde formou grupo de estudos, produzia oportunidade de reforçadores sociais 
importantes; g) não ter sido bem sucedida em provas de alguns concursos foi evento 
punitivo que produziu respondentes emocionais de ansiedade – na medida em que se 
aproximava uma data de um concurso (CS), crescia a ansiedade (CR): estudar era  
reforçado ocasionalmente e diminuía a ansiedade; assim, tratava-se de resposta de fuga-
esquiva que produzia alívio de CR.  Os procedimentos de intervenção foram: a) 
reforçamento de repertórios sociais mais variados; b) modelagem de repertórios de 
autocuidado; c) reforçamento diferencial de relatos sobre interações sociais, exigindo, 
progressivamente, maior abrangência e incluindo explicitação de sentimentos; d) 



descrição de contingências que controlam respostas de fuga-esquiva de situações 
sexuais, sociais, bem como das que envolvam interação afetiva e que exijam dirigir; e) 
descrição de contingências que controlam estudar excessivamente para concursos; f) 
reforçamento de repertórios incompatíveis com estudar para concurso, sem, entretanto, 
punir o estudar; g) reforçamento de aproximar-se de pessoas do sexo masculino; h) 
estreitar contato físico com homens com quem Aída interagia, através de fading in – a 
terapeuta descrevia progressivamente mais aspectos agradáveis; e fading out – 
minimizava gradualmente os aspectos aversivos de homens; i) posteriormente, ocorria 
instrução para imitar e reforçamento de seguir tanto a instrução quanto os modelos 
verbais dados pela terapeuta, ao descrever as pessoas do sexo masculino; j) extinção de 
respondentes eliciados pelos estímulos aversivos condicionados, através de relatos 
repetidos e detalhados de experiências sexuais punidas; k) instrução sobre 
comportamentos de auto-exploração de sensações em relação ao próprio corpo.  Aída 
tem estado mais tranqüila ao relatar em sessão a experiência de abuso sexual e situações 
aversivas em relação ao ex-namorado. Tem conseguido relatar suas experiências sexuais 
versivas a uma prima e ao amigo por quem tem interesse.   Relata maior disposição para 
expor-se a contato sexual. Aída tem estudado menos e tem dirigido mais o seu carro. 
Tem melhorado a forma de cuidar do cabelo e usa roupas mais adequadas ao seu tipo 
físico.  Emagreceu e tem recebido elogios por sua aparência.  
 
Quebrando as Próprias Regras: Alternativas para Produzir Comportamentos 
Controlados pelas Conseqüências – Um Estudo de Caso Clínico Conduzido pela              
Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR) 
AUTORA: Lílian Medeiros 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: IAC-Camp 
RESUMO: Júlia, jornalista, tinha 26 anos quando veio em busca de terapia. Morava 
com os pais e o irmão e queixava-se de um conflito: deveria casar com o atual 
namorado e frustrar as expectativas da mãe, ou não se casar e frustrar o namorado? O 
relacionamento de Júlia com o namorado, apesar de longo, era tumultuado, o que fez 
com que sua família se opusesse ao namoro. Por outro lado, sua mãe ditava regras (no 
geral, disfuncionais) através das quais mantinha a família e, especialmente Júlia, sob 
controle. A avaliação do repertório comportamental da cliente originado por sua história 
de contingências e mantido pelas contingências atuais demonstrou que Júlia: ficava sob 
controle das auto-regras da mãe, com função de se esquivar das punições (choro, 
decepção) impostas por esta caso não as seguisse; precisava emitir respostas de alto 
custo para satisfazer as exigências da mãe, o que gerava sentimentos de ansiedade 
intensa e baixa auto-estima; tinha discriminação precária do controle exercido pela mãe, 
uma vez que os comportamentos desta tinham topografia de zelo (cuidados com a 
família); desenvolveu, em função da mãe, um conjunto de auto-regras disfuncionais; 
apresentava sentimentos ambíguos no relacionamento amoroso, já que os eventos 
reforçadores positivos advindos da relação se opunham às condições descritas pelas 
auto-regras. A terapeuta passou a ser uma comunidade verbal com as seguintes funções: 
descrever para Júlia as duas formas de controle de comportamento: por regras e auto-
regras e pelas contingências; demonstrar que a cliente ficava sob controle de auto-regras 
advindas da relação com a mãe e que responder a elas tinha função de fuga-esquiva dos 
aversivos produzidos pela mãe; tornar Júlia capaz de descrever as auto-regras que 
controlam seu comportamento; mostrar que tais auto-regras não descrevem as 
contingências em operação, e que segui-las impedem-na de entrar em contato com 
outras conseqüências; conseqüenciar, com função de reforço positivo, quaisquer 
comportamentos emitidos pela cliente que estejam sob controle de conseqüências 



diretas – especialmente aquelas advindas de relacionamentos afetivos; formular, em 
conjunto com a cliente, novas regras que descrevam de forma mais acurada as 
contingências em operação; fornecer SDs para que Júlia consiga discriminar e descrever 
seus sentimentos; e modelar repertório de contracontrole das punições da mãe. Os 
resultados mais expressivos do processo terapêutico apontam que Júlia começou a 
emitir comportamentos de contracontrole com a mãe, resolveu se casar com o 
namorado, passou a dar uma importância menor ao trabalho e a comportamentos que 
exigiam desempenho elevado, passou a demonstrar e receber afeto de forma mais 
explícita. A cliente se tornou, então, mais sensível às conseqüências naturais produzidas 
por seu comportamento.  
 
Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR) em um Caso de Anorexia Nervosa 
em Criança 
AUTORES: Simone K. Fernandes Vilas Boas; Noreen C. de Aguirre; Hélio José 
Guilhardi 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento 
RESUMO: Dudu (11) freqüenta a quinta série do ensino fundamental, reside com a 
mãe, o padrasto, o irmão e a avó materna. Não conhece o pai biológico, pois a mãe se 
separou antes de Dudu nascer. A queixa da mãe era de que Dudu havia sido internado e 
diagnosticado com anorexia nervosa e pesava 21 quilos (1,28m). Na primeira sessão, o 
cliente disse que estava em terapia porque não gostava de comer e tinha problemas no 
estômago. As únicas coisas que ele gostava de comer eram bolachas doces e macarrão. 
A história de contingências de reforçamento de Dudu pode ser resumida em três 
condições: ausência de conseqüências reforçadoras positivas contingentes a 
comportamentos adequados; punição, em geral não contingente, por parte do padrasto 
que “ o tempo todo”  o criticava e lhe dava tapas, suspendia o uso do YLGHRJDPH e o 
proibia de freqüentar a escola de futebol; muitas críticas intercaladas com reforços livres 
dados pela avó e pela mãe (esta interagia com o filho menos que a avó e o padrasto). 
Quando não comia, recebia atenção por parte da mãe e da avó: falavam que estavam 
preocupadas com ele, sentavam-se e conversavam (reforço positivo social 
generalizado). Em situações em que Dudu mostrava piora no estado físico, a mãe, o 
padrasto e a avó se reuniam para levá-lo ao hospital, onde ficavam lhe fazendo 
companhia. A família se oferecia para “ ajudar” : uma das tias prometeu-lhe 150 reais 
caso Dudu engordasse cinco quilos. Segundo a avó, ele só comia “ na base do tapa e do 
grito” , os quais – observando a força dos comportamentos inadequados de comer aos 
quais eram contingentes – tinham para Dudu função de reforço positivo. Assim, o 
cliente discriminava que, na presença da avó, o comportamento de se recusar a comer 
era reforçado positivamente: a avó dava atenção, conversava com ele, picava os 
alimentos para ele e ficava ao lado do neto. Na presença do padrasto, o comer era 
emitido por fuga-esquiva da punição. O padrasto lhe dava cinco minutos para comer 
tudo que estivesse no prato. Se não o fizesse, Dudu, ora apanhava, ora era proibido de 
jogar YLGHRJDPH. Além disso, foi proibido de freqüentar a escolinha de futebol. Na casa 
do avô paterno, alimentava-se bem. Em uma sessão, o cliente tomou café da manhã com 
a terapeuta na clínica: mastigou bem o alimento, de boca fechada, não falou enquanto 
comia, mas levou cerca de cinco minutos para comer uma bisnaguinha de pão, com 
mordidas pequenas, e para beber um “ Toddynho” . Os procedimentos terapêuticos 
consistiram em orientar a família a: reforçar positivamente quaisquer comportamentos 
adequados de Dudu, que não estivessem relacionados à alimentação (GUR); estabelecer 
rotinas mais adequadas (horários, local etc.) para as refeições; retirar toda punição 
relacionada a comportamentos alimentares adequados; substituir o reforçamento 



positivo de natureza social por uma variação do princípio de Premack: o cliente poderia 
comer bolachas, único alimento que consumia com alta freqüência, contingente a comer 
a refeição. A terapeuta testou o procedimento nas sessões. Foi combinado que Dudu 
jantaria durante a sessão. Os alimentos eram trazidos pela terapeuta e os critérios para 
liberação do reforço foram estabelecidos previamente entre terapeuta e cliente. 
Gradualmente a quantidade de comida colocada no prato foi sendo aumentada. Dudu 
superou os critérios mínimos para os reforçamentos combinados com a terapeuta. 
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Auto-Estima, Estilos Parentais Percebidos e Ocupação de Pais de Universitários 
AUTORAS: Lidia Natalia Dobrianskyj Weber; Cláudia Tucunduva; Francielly Perón 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal do Paraná 
RESUMO: Tendo em vista que existem estilos diferentes de se educar e, 
conseqüentemente, práticas educativas diversas, a primeira parte desta pesquisa teve 
como objetivo determinar retrospectivamente a relação entre práticas parentais, estilos 
parentais e auto-estima em alunos universitários de instituições públicas e particulares. 
Os dados foram coletados com 1196 universitários que responderam, em sala de aula, 
três escalas distintas: Escalas de Qualidade na Interação Familiar (Weber, Viezzer & 
Brandenburg, 2003), Escalas de Exigência e Responsividade (Steinberg, Lambom, 
Darling, Mounts & Dornbush, 1991) e Escala de Auto-Estima (Rosenberg, 1965). A 
primeira avalia nove práticas parentais (envolvimento, regras e monitoria, punição 
corporal, comunicação positiva dos filhos, comunicação negativa, modelo, sentimento 
dos filhos, clima conjugal positivo e clima conjugal negativo); a segunda estabelece 
quatro modelos de estilos parentais (autoritário, autoritativo, permissivo e negligente) a 
partir do nível de exigência e responsividade medido pelo instrumento, e a última escala 
utilizada indica o nível de auto-estima dos participantes classificadas. Os resultados 
evidenciaram que há diferença significativa entre as variáveis estudadas. A partir do 
teste Anova percebeu-se que os escores de auto-estima estão relacionados com 7 escalas 
do EQIF, ou seja, as maiores médias de envolvimento (63,30), regras e monitoria 
(33,15), comunicação positiva (19,00), comunicação negativa (22,08), modelo (23,72), 
sentimentos dos filhos (43,26) e clima conjugal positivo (34,03), pertenciam aos 
universitários com auto-estima elevada. Além disso, verificou-se diferença 
estatisticamente significativa (x² = 17,755; gl = 6; p<0,05) entre os estilos parentais e a 
auto-estima: 44,4% dos universitários com auto-estima elevada possuem pais 
autoritativos e 40,3% dos participantes que apresentaram baixa auto-estima, possuem 
pais negligentes. A segunda parte da pesquisa teve por objetivo verificar a percepção de 
universitários sobre a ocupação dos pais e as práticas educativas parentais utilizadas no 
ambiente familiar. Ao todo, 438 participantes, alunos universitários e internautas, cujos 
pais ou mães desenvolviam as seguintes atividades: militares, donas-de-casa, 
advogados, médicos, professores e psicólogos. Os dados mostram que os participantes 
perceberam os pais militares e donas-de-casa como apresentando maiores freqüências 
de práticas educativas inadequadas do ponto de vista de suas implicações para o 
desenvolvimento infantil e psicólogos e médicos foram percebidos como melhores 
educadores, ou seja, utilização mais freqüente de disciplina positiva. Do ponto de vista 
de Estilos Parentais, mais de 50% dos militares e donas-de-casa foram percebidos pelos 
filhos como negligentes, apenas 17% dos militares como pais autoritários e 48% dos 
médicos como autoritativos. Outros resultados importantes encontrados: a profissão 
parental e a escolha profissional do filho estão fortemente relacionadas, especialmente 
para filhos pedagogos com mães donas-de-casa, filhos advogados de pais professores e 



filhos médicos de pais médicos (X2=22,03; gl=125; p<0,001). É mister compreender e 
promover um saber mais verdadeiro a respeito da identidade e das carências dos 
profissionais enquanto pais para que se possa assegurar o desenvolvimento saudável dos 
filhos, uma vez que os contextos profissionais e familiares se aproximam cada vez mais. 
�
O Bullying Escolar: Vítimas, Agressores e Seus Pais 
AUTORAS: Josafá Moreira da Cunha; Lidia Natalia Dobrianskyj Weber; Gianina 
Pizetta 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal do Paraná 
RESUMO: Este estudo teve como objetivo investigar a incidência do bullying entre 
estudantes do Ensino Fundamental, verificando as possíveis relações entre a 
agressividade e vitimização com os estilos parentais. O Bullying, ou intimidação, é 
definido como um comportamento agressivo e negativo – incluindo tanto 
comportamentos físicos quanto verbais, que ocorre repetidamente ao longo do tempo 
em um relacionamento caracterizado por um desequilíbrio de força e poder, fisica ou 
psicologicamente (Olweus, 1993). Participaram desta pesquisa 104 alunos de ambos os 
sexos, com idades entre 11 e 15 anos, oriundos de uma escola pública de Curitiba. Para 
a coleta de dados, foi utilizada uma adaptação da Escala de Agressividade de Orpinas 
Frankowski (2001) e as “ Escalas de Responsividade e Exigência”  de Lamborn, Mounts, 
Stemberg & Dornbush (1991). Os instrumentos foram aplicados coletivamente e 
anonimamente, e os participantes forneceram consentimento livre e esclarecido. Os 
dados obtidos foram analisados através do Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS), utilizando os seguintes testes: Teste t, Anova e Correlação de Pearson. A 
análise dos dados demonstrou um alto nível de intimidação entre os participantes, com 
19,6% dos estudantes como Vítimas, 7,5% de Agressores, 9,3% como Neutros ou 
Espectadores e 63,6% como Vítimas e Agressores. Em relação aos estilos parentais (F=-
2,282; p>0,05) os adolescentes menos agressivos percebem os pais como autoritativos, 
seguidos de autoritários, negligentes; e, com os níveis mais altos de agressividade, estão 
filhos de pais permissivos. Foi observada uma relação positiva entre o escore de 
agressividade e vitimização da criança (r=0,258; p<0,01), sendo que os níveis mais altos 
de agressividade foram observados entre os garotos (t=4,218; p<0,001), além de uma 
relação positiva entre a agressividade e a idade dos adolescentes (r=0,255; p<0,01). O 
teste Anova demonstrou que existe relação significativa entre a freqüência do 
comportamento de colocar apelidos e os estilos parentais percebidos (f=8,277; p< 
0,001), sendo que os filhos de pais autoritativos são os que menos colocam apelidos e os 
filhos de negligentes são os que mais utilizam esse comportamento. Foi observada uma 
relação negativa entre o escore de agressividade e a exigência dos pais (r=-0,270; 
p<0,05) e um decréscimo na agressividade dos participantes relacionado à percepção de 
responsividade dos pais (r=-0,185; p<0,01). Esta pesquisa ressalta a alta incidência do 
comportamento de agressão e vitimização entre adolescentes e indica que as práticas 
educativas e os estilos parentais adequados podem ser uma importante forma de 
prevenção do problema. 
 
Práticas Parentais, Depressão e Desempenho Escolar 
AUTORAS: Ana Paula Viezzer Salvador; Lidia Natalia Dobrianskyj Weber 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal do Paraná 
RESUMO: Diante da importante influência que as práticas educativas parentais 
exercem sobre o desenvolvimento de crianças e adolescentes, objetivou-se no presente 
estudo verificar a influência de tais práticas sobre o desempenho escolar. Para isto, 
participaram da pesquisa 180 adolescentes de uma escola pública de Curitiba (PR), com 



idade entre 11 e 16 anos. Os participantes responderam às Escalas de Qualidade na 
Interação Familiar – EQIF (Weber, Viezzer & Brandemburg, 2003), ao Children’ s 
Depression Inventory – CDI (Kovacs, 1992), e a um questionário para acessar o 
envolvimento dos pais e do filho nas tarefas escolares (elaborado pelas próprias 
pesquisadoras). O acesso ao desempenho escolar dos alunos foi feito através da média 
das notas escolares do 1º bimestre do corrente ano letivo. Os resultados não 
demonstraram uma relação significativa direta entre práticas parentais e outros aspectos 
de interação familiar com o desempenho escolar dos participantes (F=0,760; p>0,05). 
Entretanto, constatou-se relação significativa entre práticas parentais e indícios de 
depressão (F=11,759; p<0,05); e entre indícios de depressão e desempenho escolar (r=-
0,211; p<0,05). Estes dados demonstram que famílias com práticas parentais mais 
positivas, classificadas como famílias de proteção, estão relacionadas aos menores 
escores de depressão em seus filhos (média 8,2); enquanto aquelas classificadas como 
famílias de risco estão relacionadas a escores de depressão mais altos (média 15,0). E os 
maiores escores de depressão, por sua vez, estão correlacionados negativamente com 
melhores notas escolares. Além disso, verificou-se a correlação positiva e significativa 
entre o envolvimento dos pais nas tarefas escolares de seus filhos e o envolvimento do 
filho com suas próprias tarefas escolares (r=0,426; p<0,05), e correlação negativa e 
significativa entre o envolvimento dos pais nas tarefas escolares com indícios de 
depressão no filho (r=-450; p<0,05). Houve também correlação positiva e significativa 
entre o envolvimento do filho com suas tarefas escolares e sua média de notas (r=0,211, 
p<0,05), e correlação negativa entre o envolvimento coercitivo dos pais nas tarefas 
escolares (como brigas e castigos) com a média de notas de seus filhos (r=-0,224; 
p<0,05). Estes resultados vêm confirmar a hipótese do quão importante são as relações 
familiares para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, uma vez que se verificou, 
na presente pesquisa, uma relação indireta das práticas parentais com o desempenho 
escolar (sendo mediada pelos sintomas depressivos), e uma relação direta do 
envolvimento coercitivo dos pais nas tarefas escolares com a média de notas de seus 
filhos. 
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AUTORAS: Mychelle Borges Pereira Pinto; Sandra de Araújo Álvares; Daniela Diniz 
Costa; Cristina Lemes Ferro 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Católica de Goiás�
RESUMO: A Análise Clínica do Comportamento constitui-se em um campo do 
conhecimento relativamente novo. De uma forma geral, este enfoque conceitual, 
surgido na década de 1980, pode ser definido como a aplicação dos pressupostos 
básicos, princípios e métodos da terapia comportamental behaviorista radical a questões 
clínicas tradicionais. O objetivo da mesa redonda proposta é abordar, tanto em termos 
teóricos quanto práticos, duas das principais vertentes da Análise Clínica: a FAP 
(Psicoterapia Analítica Funcional) e a ACT (Terapia de Aceitação e Compromisso). A 
FAP é uma proposta teórica e aplicada que foi desenvolvida para compreender por quais 
mecanismos a relação entre um terapeuta e seu cliente afeta os processos de 
mudança, enfatizando a criação de relações terapêuticas que sejam profundas, intensas, 
significativas e benéficas. Constitui-se, portanto, como um referencial teórico que 
pretende servir de guia para a atividade do terapeuta. A ACT é um enfoque que analisa 
a psicopatologia como efeito da linguagem humana. Nesta proposta o comportamento 
verbal seria baseado na aprendizagem de relacionar arbitrariamente eventos e 
estabelecer funções de estímulos de um evento baseado nas relações com outros 



eventos. Esse processo verbal simples pode levar tanto a habilidade humana para pensar 
e resolver problemas, como a habilidade para amplificar o sofrimento. A meta de 
tratamento da ACT é a mudança da função dos eventos privados do cliente, muito mais 
do que sua forma. Isso porque, dessa perspectiva, a saúde psicológica refere-se a um 
aumento na habilidade para viver a vida de acordo com os valores escolhidos e na 
manutenção de um contato não defensivo com reações privadas produzidas 
historicamente. Diante do exposto, a discussão proposta pela mesa consistirá em uma 
exposição geral dos princípios teóricos de ambas as vertentes, seguida pela apresentação 
de casos clínicos que demonstrem claramente a aplicabilidade desses princípios à 
prática clínica. Assim, uma integrante da mesa ficará responsável pela exposição dos 
principais aspectos teóricos que caracterizam a FAP. Logo em seguida, uma segunda 
integrante exporá um caso clínico enfatizando a aplicação dos mencionados aspectos. 
Essa mesma estruturação será mantida em relação à ACT, com apresentação dos 
aspectos básica dessa abordagem seguida pela exposição de prática clínica que 
exemplifique como tal abordagem pode ser utilizada em um ambiente de consultório. 
Palavras-chave: Controle verbal, Psicoterapia Analítica Funcional (FAP), relação 
terapêutica, Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT). 
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AUTORAS: Marina Ceres Silva Pena; Maria Helena Chaves Sarti; Jaqueline R. da 
Cunha Netto; Maria Aparecida Prioli Bugliani; Cassiana Morais de Oliveira 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo 
RESUMO: A fibromialgia é uma doença crônica, de causa desconhecida, que provoca 
dores generalizadas e outros sintomas que prejudicam a auto-estima e qualidade de vida. 
As dificuldades psicológicas que acompanham as doenças crônicas são determinadas 
por variáveis múltiplas, influenciadas por fatores emocionais e/ou desencadeadas por 
gatilhos internos ou externos, provenientes do meio ambiente e/ou do biofísico. O 
objetivo da pesquisa foi descrever uma intervenção grupal com pacientes 
fibromiálgicos, que visava oferecer recursos facilitadores para mudanças 
comportamentais e aumentar os recursos internos de enfrentamento de problemas 
orgânicos, emocionais e familiares. A intervenção foi realizada no Ambulatório de 
Psicologia do HCFMRP-USP, pela Psicologia Clínica em parceria com a Promoção da 
Saúde na Comunidade. As 07 pacientes, sexo feminino, com idade entre 36 e 73 anos, 
foram encaminhadas pela equipe médica de reumatologistas, após o diagnóstico clínico. 
Como linha de base, para saber o nível de comprometimento emocional, elas foram 
avaliadas, através de entrevista estruturada e da Escala Hospitalar de Ansiedade e 
Depressão (HADS). A intervenção consistiu de 10 sessões semanais com 2 hs de 
duração, para fornecer acolhimento, informações relevantes sobre a doença e ensino de 
Habilidades de vida. Foram abordados os seguintes temas: enfrentamento da 
fibromialgia e seus sintomas, autoconhecimento, empatia, relacionamento interpessoal, 
comunicação eficaz, como lidar com os sentimentos, resolução de problemas e tomada 
de decisões. Após o término da intervenção foi reaplicado o HADS para detecção de 
mudanças emocionais, um questionário para mudanças comportamentais e avaliação da 
eficácia do atendimento. O grupo foi coordenado por duas psicólogas e uma 
supervisora. Para facilitar o desenvolvimento das atividades foram utilizadas dinâmicas 
de grupo, recursos audio-visuais, discussões em grupo e relatos de experiências. Os 
resultados obtidos para o HADS apontam para uma mudança da média grupal do escore 
de ansiedade de 10,43 para 7,43 e de depressão de 13,57 para 8,00. O número de 
encontros foi considerado suficiente e as atividades desenvolvidas foram avaliadas 



como ótimas. Todas observaram mudança pessoal positiva e avaliaram que houve 
clareza na apresentação dos temas. Os temas discutidos despertaram interesse e a 
maioria das pacientes avaliou sua participação como boa.  A intervenção em grupo com 
pacientes fibromiálgicas, oferecendo informações sobre a doença e aprendizagem de 
condutas assertivas no lidar com a dor e suas causas, pode ser boa estratégia 
comportamental na melhoria de sintomas ansiosos, depressivos e da qualidade de vida 
em geral. Um estudo piloto como este foi importante para que a intervenção seja 
repetida com um número maior de pacientes.  
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Controle de estímulos e história comportamental com humanos 
AUTORES: Paulo Guerra Soares; Carlos Eduardo Costa  
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Estadual de Londrina  
RESUMO: Os estudos de Weiner utilizando humanos na década de 1960 inauguraram a 
área de pesquisa em História Comportamental na Análise do Comportamento. A partir 
de então, o que se tem observado é que a maioria dos experimentos realizados após a 
década de 1960 tem se focado na utilização de sujeitos não-humanos. Também se 
constata que a grande parte dos estudos sobre História Comportamental utilizando seres 
humanos emprega delineamento de grupos. Freeman e Lattal (1992) apresentaram um 
estudo com pombos considerado referência na área, pela utilização da metodologia de 
sujeito único e pela proposição de que os efeitos de história observados na fase de teste 
podem ser função de estímulos anteriormente correlacionados aos esquemas 
apresentados durante a fase de construção da história. O presente projeto propõe uma 
replicação sistemática de um dos experimentos do estudo de Freeman e Lattal. 
Participarão da pesquisa três alunos universitários. Será utilizado o software ProgRef. A 
tarefa experimental consistirá em pressionar o botão esquerdo do mouse com o cursor 
sobre um botão (botão de resposta) que aparece no monitor do computador. Os 
participantes serão expostos a um programa múltiplo FR-DRL até que se obtenha 
estabilidade na taxa de respostas em ambos os componentes. A cor do botão de resposta 
será diferente para cada componente do esquema múltiplo (verde para FR e vermelha 
para DRL). Um time out de 5s ocorrerá entre os componentes. Em uma fase seguinte, os 
participantes serão expostos a um esquema múltiplo FI-FI. Cada componente deste 
múltiplo será correlacionado a uma das cores do botão de resposta apresentadas 
anteriormente. A utilização de seres humanos e de uma metodologia de sujeito único 
para o estudo do papel do controle de estímulos na história comportamental talvez 
permita que os resultados obtidos possam lançar luz sobre variáveis críticas para nosso 
entendimento do comportamento humano.  
 
História Comportamental: Parâmetros Metodológicos e Implicações para Futuras 
Análises 
AUTORES: Carlos Renato Xavier Cançado2; Paulo Guerra Soares1; Sérgio Dias 
Cirino2; Carlos Eduardo Costa1 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Estadual de Londrina1; Universidade Federal 
de Minas Gerais2 
RESUMO: O estudioso da história comportamental enfatiza a determinação do 
responder atual pelo contato com contingências presentes apenas por meio de uma 
exposição prévia a um dado conjunto de contingências. Como interesses específicos 
procura, a partir de arranjos experimentais sistemáticos, descrever e analisar as variáveis 
relacionadas à identificação ou não de efeitos de história, analisar os efeitos de história 



identificados com ou sem manipulações experimentais adicionais, descrever o quão 
“ transitórios”  ou “ permanentes”  são tais efeitos, dentre outros. No entanto, diferenças 
consideráveis entre os dados experimentais são observadas na literatura especializada, 
sobretudo em pesquisas acera dos efeitos de esquemas de reforçamento sobre o 
responder de determinado organismo. A partir de análises comparativas de estudos 
experimentais na área de História Comportamental o presente trabalho apresenta 
reflexões sobre os parâmetros metodológicos adotados e as implicações desses fatos 
para a análise dos determinantes do comportamento dos organismos. São discutidos 
aspectos relativos às questões da identificação ou não de efeitos de história, ao 
delineamento experimental adotado, e, sobretudo, à análise dos resultados apresentada a 
partir de cada manipulação experimental. A coerência em se ater aos dados quando de 
uma análise ou interpretação dos fenômenos comportamentais complexos é considerada. 
No entanto, são levantadas questões acerca dos parâmetros metodológicos adotados, e 
da necessidade de maior sistematização metodológica em estudos que tenham como 
objeto as influências de exposições prévias a contingências sobre o responder atual dos 
organismos. 
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História Comportamental: Efeitos da Exposição a Esquemas de Reforçamento Remotos 
e Recentes sobre o Responder Atual de Pombos 
AUTORES: Carlos Renato Xavier Cançado2; Paulo Guerra Soares1; Sérgio Dias 
Cirino2; Carlos Eduardo Costa1  
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de Minas Gerais2; Universidade 
Estadual de Londrina1 

RESUMO: A noção de determinação do comportamento por contingências presentes 
por meio de exposição prévia à contingências estabelece as bases para o estudo 
sistemático da história comportamental. Considerando-se um arranjo seqüencial de 
esquemas de reforçamento numa fase de construção da história, resultados comumente 
discutidos dizem respeito ao maior controle exercido por esquemas de reforçamento 
“ imediatamente precedentes”  quando comparados aos “ esquemas remotos” . Da mesma 
maneira, a transitoriedade ou não dos efeitos de história são uma constante na literatura. 
Utilizando um delineamento experimental que prevê a construção de histórias 
seqüenciais, o presente projeto apresenta um experimento com objetivo de avaliar o 
controle de estímulos como uma variável controladora dos efeitos de história recente e 
remota sobre o responder atual. Pombos serão expostos a histórias seqüenciais de DRL 
– FR (n=4, Grupo 1) ou FR – DRL (n=3, Grupo 2). Um responder (bicar um disco 
translúcido) discriminado (luz colorida) será estabelecido durante a exposição aos 
componentes remoto e recente na seqüência de esquemas. Na condição de teste os 
sujeitos experimentais serão expostos a esquemas de FI e os estímulos previamente 
correlacionados aos componentes remotos e recentes das histórias seqüenciais serão 
apresentados de maneira diferencial para os sujeitos experimentais. Os sujeitos de 
ambos os grupos serão expostos ao esquema de FI na presença do estímulo previamente 
correlacionado ao esquema remoto ou ao esquema recente. Tal condição será mantida 
até a observação de um responder estável. O presente delineamento pretende analisar o 
controle de estímulos como um possível determinante dos efeitos de uma história 
remota/imediata sobre o desempenho atual e análise da transitoriedade ou não dos 
possíveis efeitos de história observados.     
 
O custo da resposta como uma variável controladora dos efeitos de história em humanos 



AUTORES: Carlos Eduardo Costa1; Paulo Guerra Soares1; Rodrigo Morande Becker1; 
Roberto Alves Banaco2  

FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Estadual de Londrina11; Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo2 
RESUMO: O objetivo foi verificar o efeito do custo da resposta sobre o responder em 
FI, após uma história de responder em FR. Participaram da pesquisa cinco estudantes 
universitários. Foi utilizado o software ProgRef. A resposta foi pressionar o botão 
esquerdo do mouse sobre um retângulo que aparecia no monitor de um computador. A 
conseqüência programada para os programas de reforço era pontos. Os participantes 
recebiam dois reais ao final de cada sessão, independente de seu  desempenho. Cada 
participante foi exposto a 12 sessões de 15 minutos cada, na seguinte seqüência: três 
sessões de FR 60, três de FI 15s-custo 1, três de FR 60 e três de FI 15s-custo 10. Sob a 
contingência de FR 60, os participantes ganhavam 100 pontos a cada 60a resposta. Sob 
as contingências de FI 15s com custo, os participantes ganhavam 100 pontos para cada 
resposta emitida após um intervalo de 15 segundos e perdiam um ponto para cada 
resposta emitida no intervalo entre reforços (FI 15s-custo 1) ou 10 pontos (FI 15s-custo  
10). Quando expostos às contingências de FR 60, os participantes apresentaram um 
padrão de altas taxas de respostas. De modo geral, quando expostos às contingências de 
FI 15s, tanto com custo 1 quanto com custo 10, as taxas de resposta dos participantes 
tenderam a ser mais baixas do que aquelas exibidas sob FR. Os resultados sugerem que 
o custo da resposta aumentou a probabilidade de um desempenho em baixa taxa de 
respostas quando os participantes foram expostos à contingência de FI.  
 
,PSOLFDo}HV�GD�9DULDomR�&RPSRUWDPHQWDO�SDUD�D�$GDSWDomR�jV�&RQWLQJrQFLDV�
A adaptação comportamental as mudanças ambientais é determinada pela interação 
entre contingências de reforçamento passadas e atuais. No processo adaptativo, uma 
variável crítica consiste no nível de variabilidade comportamental selecionado por essas 
contingências. O objetivo da presente mesa redonda é apresentar alguns estudos 
empíricos nos quais foram investigadas contingências passadas que afetam a variação, 
como também o papel da variação para a sensibilidade às contingências atuais. Na 
primeira apresentação, (IHLWRV� GH� FRQWLQJrQFLDV� KLVWyULFDV� VREUH� D� DTXLVLomR� GH�
YDULDomR�H�UHSHWLomR��$OHVVDQGUD�6RX]D�H�-RVHOH�$EUHX�5RGULJXHV���8Q%) será avaliado 
o papel de uma história com extinção ou reforços independentes sobre a aquisição da 
variação e repetição comportamental, em estudantes universitários. Na segunda 
apresentação, (VWXGR� FRPSDUDWLYR� GD� YDULDELOLGDGH�RSHUDQWH� HP�DQLPDLV� H� KXPDQRV��
(IHLWRV�GH�FRQWLQJrQFLDV�H�KLVWyULD�GH�UHIRUoDPHQWR �0DUFRV�7DNDVKL�<DPDGD�H�0DULD�
+HOHQD� /HLWH� +XQ]LNHU� ±� 863� serão discutidos os graus de variação produzidos por 
diferentes contingências de reforçamento, além da interação da história de variabilidade 
com as contingências atuais, tanto em animais como em humanos. A última 
apresentação, 9DULDomR� H� DXWR�FRQWUROH� �-XQQLD�0RUHLUD� H� -RVHOH� $EUHX�5RGULJXHV� ±�
8Q%�� avaliará o efeito de contingências com ou sem exigência de variação sobre a 
preferência por autocontrole (AC), tendo pombos como sujeitos.  No seu conjunto, esses 
trabalhos apontam que: (1) a influência da história de reforçamento sobre o controle 
exercido por contingências atuais, comumente observado com operantes simples, 
também ocorre com operantes complexos tais como a variação e repetição 
comportamental; (2) o efeito de contingências históricas sobre a adaptação 
comportamental depende tanto do nível de variação selecionado no passado quanto 
daquele exigido no presente; (3) o comportamento de humanos e não-humanos é 
similarmente sensível ao reforçamento diferencial da variação. 
�



Estudo Comparativo da Variabilidade Operante em Animais e Humanos: Efeitos de 
Contingências e História de Reforçamento�
AUTORES: Marcos Takashi Yamada; Maria Helena Leite Hunziker 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de São Paulo 
RESUMO: Estudos que demonstram que a variabilidade comportamental pode ser 
controlada por suas conseqüências utilizam critérios diversos para o reforçamento 
seletivo de padrões variáveis de comportamento. Apesar das diferenças nos 
procedimentos, os resultados desses estudos têm fundamentado ao menos duas 
asserções: (1) a variabilidade pode ser função direta do seu reforçamento diferencial, e 
(2) essa variabilidade operante pode sofrer interferência da história de reforçamento. O 
objetivo dessa apresentação é analisar, em estudos com animais e humanos, os graus de 
variação produzidos por: (a) diferentes procedimentos de reforçamento direto da 
variação (contingências de reforçamento /DJ e 5')� �� reforçamento dependente de 
freqüência), (b) diferentes parâmetros dentro de um mesmo procedimento (/DJ com 
valores de 2, 4, 6 e 8) e (c) ordem de exposição às contingências. Em todos os estudos, a 
unidade comportamental analisada foi a seqüência de 4 respostas emitidas em 
PDQLSXODQGD que diferiam pela sua localização à direita (D) ou à esquerda (E) do sujeito 
(barras, para ratos, e teclas no computador, para humanos), de forma que a variabilidade 
podia ocorrer dentro de um universo de 16 possibilidades de combinação entre as 
respostas D e E (exemplo, seqüências DDED, EDEE, DDDD, etc). O conjunto de 
resultados analisados indica que: (1) o grau de variabilidade é uma dimensão do 
comportamento extremamente sensível a pequenas mudanças nos parâmetros da 
contingência que a reforça seletivamente, sendo tanto maior quanto mais ela for exigida 
diretamente; (2) apesar de haver essa relação direta entre o grau de exigência e o de  
variação, algumas contingências induzem um grau de variação maior do que o 
diretamente exigido; (3) as contingências históricas só afetam o desempenho quando 
seu controle sobre o comportamento não produz perda de reforços; quando o 
comportamento controlado pela história foi “ prejudicial”  ao sujeito, ele fiou sob o 
controle estrito da contingência atual; (4) esses resultados foram equivalentes para 
animais e humanos; (5) com humanos, verificou-se, ainda, que a variabilidade obtida no 
comportamento motor de “ teclar”  não teve relação com a descrição verbal que o sujeito 
fez sobre o grau de variação desse seu comportamento. Serão discutidas as implicações 
desses dados para análises teóricas e práticas relacionadas com o estudo da 
variabilidade, bem como as possíveis ligações desses estudos com a investigação 
experimental do comportamento criativo.  
 
Efeitos de Contingências Históricas sobre a Aquisição de Variação e Repetição 
AUTORAS��Alessandra da S. Souza; Josele Abreu-Rodrigues 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de Brasília 
RESUMO: A literatura tem sugerido que a exposição prévia a extinção ou a reforços 
independentes dificulta a aprendizagem de uma nova resposta. Entretanto, a interação 
entre essa história e a aquisição de diferentes repertórios, tais como o de variação e 
repetição, não tem sido sistematicamente investigada. O objetivo do presente estudo foi 
investigar os efeitos da extinção e de reforços independentes sobre a aprendizagem da 
variação e repetição. Para tanto, 53 estudantes universitários foram distribuídos em 8 
grupos que diferiam quanto à composição das fases de história em um delineamento 
ABA: Na fase A, dois grupos foram expostos a uma de quatro condições: variação (V), 
repetição (R), extinção (E) ou reforços independentes (I). Na fase B, os grupos V foram 
distribuídos entre as condições E e I (o mesmo para os grupos R), enquanto os grupos E 
foram distribuídos entre as condições V e R (o mesmo para os grupos I), compondo os 



grupos VEV, VIV, RER, RIR, EVE, IVI, ERE e IRI. A tarefa consistia em formar 
seqüências de três respostas utilizando os botões 1, 2 e 3 do teclado. O critério para 
reforçamento foi: V – seqüências pouco freqüentes; R – seqüência 231 (ou 132); I – 
ordem pré-programada de reforços; e, E – sem reforços. Os resultados indicaram que: 1) 
a história com extinção ou reforços independentes produziu efeitos similares sobre a 
aquisição da variação e repetição, e que 2) essa história afetou a aquisição da variação, 
porém não afetou a aquisição da repetição.  
 
Variação e Auto-Controle 
AUTORAS: Júnnia Maria Moreira; Josele Abreu-Rodrigues 
FILIAÇÃO ACADÊMCIA: Universidade de Brasília 
RESUMO: Na Análise Experimental do Comportamento, o autocontrole (AC) tem sido 
conceituado como um tipo de comportamento de escolha. Mais especificamente, o 
autocontrole tem sido definido como a preferência por uma alternativa cujo reforço é de 
maior magnitude e atrasado em comparação a uma alternativa na qual o reforço é de 
menor magnitude e menos atrasado (alternativa de impulsividade, IP). A literatura tem 
apontado que diversas variáveis podem afetar a escolha por autocontrole, como por 
exemplo, a disponibilidade de atividades durante o atraso. O objetivo do presente 
trabalho foi verificar os efeitos da realização de dois tipos de atividades durante o atraso 
(uma com e outra sem exigência de variação) sobre a preferência por AC. Para tanto, 
pombos foram expostos a um procedimento de escolha no qual na alternativa de AC, 10 
s de acesso ao alimento eram liberados após um atraso de 30 s e, na alternativa de IP, 2 
s de acesso ao alimento eram liberados após um atraso de 2 s. Após o estabelecimento 
de uma linha de base, os sujeitos foram expostos a duas condições experimentais, na 
qual dois discos eram iluminados durante o atraso da alternativa de AC e a tarefa 
consistia na emissão de seqüências de quatro respostas. Na condição VARIAR, reforços 
condicionados (FOLFN� do comedouro) eram liberados quando as seqüências emitidas 
atingiam um critério de variação, enquanto na condição ACOPLADA, as seqüências 
eram reforçadas com a mesma probabilidade obtida na condição de variar. Os resultados 
indicaram que a realização de uma atividade durante o atraso aumentou a preferência 
por autocontrole, sendo que quando a tarefa exigia variação, os efeitos sobre a 
preferência por autocontrole foram mais robustos em comparação com a realização de 
atividades que não requeriam variação. 
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AUTORES: Elizeu Batista Borloti; Alice Maria Delitti; Luciano de Sousa Cunha; Alex 
Roberto Machado; Rafael Rubens de Queiroz Balbi Neto; Beatriz dos Santos Garcez 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal do Espírito Santo; Salesiano 
RESUMO: A intervenção em grupo possui muitas vantagens inexistentes no 
atendimento individual, não importa se a abordagem é comportamental ou não. No 
Modelo Comportamental elas têm a vantagem de melhorar a relação custo-benefício da 
intervenção garantida pela efetividade do trabalho comportamental (incluídas as 
perspectivas cognitivas e cognitivo-comportamentais) e pelas contingências sociais 
diversificadas criadas pelo próprio grupo. Este trabalho tem como objetivo discutir três 
experiências de intervenção comportamental em grupos. Uma delas usou um sistema de 
economia de fichas em um grupo de crianças de uma escola de natação. O procedimento 
consistiu na definição dos comportamentos adequados e inadequados que poderiam ser 
emitidos pelos alunos, e para cada comportamento, um valor em fichas (cada ficha valia 
um ponto) e na implementação do controle pelas contingências assim especificadas. Os 
autores descrevem o procedimento e os resultados da sua avaliação: aumento na 



freqüência da emissão dos comportamentos esperados, diminuição na freqüência de 
emissão de comportamentos inadequados, melhorado das habilidades adquiridas durante 
as aulas e generalização de ganhos para a escola, comunidade e família. Um outro 
estudo avaliou a eficácia de um agrupamento de técnicas cognitivo-comportamentais 
sobre sintomas de depressão em dois grupos de mulheres em terapia comportamental. O 
procedimento envolveu a estruturação da terapia e a avaliação do seu impacto sobre a 
depressão pelo Inventário de Depressão de Beck (BDI). A análise dos dados dos dois 
grupos empregou um programa de computador que correlacionou os escores iniciais e 
finais do BDI como variáveis inter-sujeitos e os grupos como fatores entre-sujeitos, 
permitindo comprovar estatisticamente a eficácia do grupamento de técnicas empregado 
no tratamento da depressão em mulheres e afirmar que não houve diferença significativa 
entre estar em um ou em outro dos dois grupos. O último estudo é o relato da 
intervenção numa oficina de música com usuários de um serviço de saúde mental, 
substitutivo ao tratamento manicomial. Os autores relatam uma intervenção em uma 
oficina de música, pautada na FAP (Psicoterapia Analítico-Funcional) e no THS 
(Treinamento de Habilidades Sociais). As intervenções visavam ampliar o repertório 
comportamental de portadores de transtorno mental, e ocorreram desde o planejamento 
da oficina (quantidade de participantes, repertórios ensaiados, freqüência de encontros, 
etc.) até a confecção de instrumentos, formação de um coral para se apresentar em 
eventos especiais, gravação de um CD com três músicas cantadas pelo coral e exibição 
de fotos da oficina. Os principais resultados da intervenção foram uma boa adesão ao 
serviço, com aumento da cooperação, expressão de sentimentos e autonomia.  
 
,QWHUWHDFKLQJ��2�0DLV�1RYR�0pWRGR�$QDOtWLFR�&RPSRUWDPHQWDO�GH�(QVLQR�
Interteaching: Por que um Novo Método de Ensino Analítico-Comportamental?  
AUTORA: Patrícia Serejo de Jesus 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de Brasília 
RESUMO: A ciência é o único campo do saber capaz de acumular conhecimento 
sistematicamente, de forma que um cientista do Século XXI começa um pouco mais 
adiante do que um cientista de séculos passados. O mesmo não ocorre com as artes. 
Interpretar o ensino como arte faz com que apenas alguns professores sejam talentosos 
para transmitir seus conhecimentos a apenas uma parte de seus alunos. O objetivo das 
escolas, entretanto, é fazer com que muitos professores sejam capazes de ensinar a um 
grande número de alunos. Muitos analistas do comportamento sabem sobre os 
princípios comportamentais, mas não sabem como aplicá-los no ambiente de sala de 
aula, tornando-o aversivo. ‘Saber sobre’  é conhecimento declarativo, no qual 
comportamentos verbais são reforçados. ‘Saber como’  é conhecimento procedimental, 
que envolve o reforçamento de outros comportamentos. Portanto, são repertórios 
independentes que podem ser desenvolvidos separadamente. Skinner afirma que 
sabemos como construir escolas melhores. Para tanto, é necessário dispor contingências 
de reforçamento adequadas. Os métodos de ensino tradicionais, caracterizados pela aula 
expositiva, interpretam o papel do professor como transmissor de conhecimentos e 
limitam os comportamentos dos alunos em sala de aula a apenas ouvir e, talvez, 
escrever. Os métodos analítico-comportamentais compreendem que aprender é realizar 
algo que não se realizava anteriormente e para tanto o aluno deve comportar-se de 
várias maneiras, não apenas ouvindo e escrevendo, mas também falando, discutindo, 
analisando, sintetizando, entre outros. O papel do professor passa a ser então de 
acompanhamento, treinamento, aprimoramento e gerência do ambiente escolar, 
permitindo interação constante entre monitores, alunos e si mesmo. A escola baseada 
em pressupostos da análise do comportamento contribuiria para o conhecimento do 



aluno, fazendo com que ele consiga agir em determinados contextos de forma eficaz, ao 
invés de apenas cumprir com um currículo pré-determinado por instâncias 
administrativas e políticas. No entanto, alguns métodos, como o 3HUVRQDOL]HG�6\VWHP�RI�
,QVWUXFWLRQ� ±� 36,, apesar de científicos e eficazes, demandam uma mudança 
significativa no comportamento do aluno e no sistema educacional, tornando-se difíceis 
de serem implementados em curto prazo. Boice & Hineline, em 2002, sugerem um novo 
método analítico-comportamental de ensino, denominado LQWHUWHDFKLQJ� que transforma 
a aula expositiva em um instrumento reforçador e agrega o ensino de outros repertórios 
comportamentais por parte dos alunos. 
 
,QWHUYHQo}HV�FRP�*UXSRV�
Eficácia um Agrupamento de Técnicas Cognitivo-Comportamentais sobre Sintomas de 
Depressão 
AUTORES: Rafael Rubens de Queiroz Balbi Neto; Elizeu Batista Borloti 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal do Espírito Santo 
RESUMO: A depressão aflige cerca de 121 milhões de pessoas no mundo, dentre essas, 
cerca de 8,26 % são brasileiros (10 milhões ou 5% da população). É, portanto, um dos  
transtornos mais prevalecentes entre usuários dos serviços públicos de atenção 
psicossocial em saúde mental. O objetivo desta pesquisa consiste em avaliar a eficácia 
de um agrupamento de técnicas cognitivo-comportamentais no tratamento da depressão. 
Para tanto, foram participantes 19 mulheres, funcionárias de um hospital público geral 
no ES, que procuraram por atendimento psicológico, e receberem tratamento 
psicoterápico em sessões estruturadas. As participantes responderam ao Inventário de 
Depressão de Beck (BDI) e foram divididas em dois grupos, de acordo com a ordem de 
procura pelo atendimento. Mensuraram-se os escores no BDI também no fim da terapia. 
Os grupos compostos podem ser descritos assim: participantes – G1 n = 9 e G2 n = 10; 
média inicial do BDI – G1= 13,1, G2=21,1; média final do BDI – G1=6,8, G2=10,9; 
número de sessões 12; terapeuta – especialista em terapia cognitiva e comportamental 
com experiência clínica. Em ambos os grupos, as técnicas e a ordem no seu 
agrupamento foram: 1. Entrevista Comportamental; 2. Relaxamento Muscular 
Progressivo de Jacobson; 3. Análise da Preocupação; 4. Planejamento de Atividades 
Agradáveis; 5. Resolução de Problema (compreensão da natureza do problema e do 
planejamento de soluções para resolvê-lo por etapas); 6. Treinamento de Habilidades 
Sociais (aprendizagem dos direitos nas relações interpessoais, da expressão de agrado, 
de desagrado e do enfrentamento da crítica). Na análise dos dados empregou-se o SPSS 
® (Statistical Package for the Social Sciences) – um programa de computador para 
análise estatística de dados que correlacionou as seguintes variáveis: escores iniciais e 
finais das participantes como variáveis inter-sujeitos (Within Subjects Variables), e o 
grupo com fator entre-sujeitos (Between Subjects Factor). Neste estudo, as medidas das 
variáveis atenderam aos pressupostos de normalidade e esfericidade, logo, aplicou-se o 
GLM (General Linear Model) com medidas repetidas (Repeated Measure), com alfa 
igual a 0,05. O valor de significância encontrado foi < 0,001 para todos os testes 
multivariados, e Poder Observado de 0,999 também em todos eles. Não houve diferença 
significativa entre estar em um ou em outro dos dois grupos. Utilizando o mesmo 
modelo para os grupos isoladamente, os resultados apontaram que, a terapia produziu, 
isoladamente, melhoras significativas (significância iguais a 0,022 e 0,001, e Poder 
Observado 0,704 e 0,991, respectivamente para G1 e G2, alfa = 0,05). Como conclusão, 
é possível afirmar a eficácia do grupamento de técnicas empregado no tratamento da 
depressão proposto por este estudo. Estudos adicionais poderão apontar a melhor ordem 



para o agrupamento de técnicas adotado neste estudo, e com isso potencializar  
os efeitos do tratamento cognitivo-comportamental da depressão.  
�
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Explorando a Noção de Manejo Terapêutico a Partir do Atendimento de uma Cliente 
com Síndrome de Rokitansky 
AUTORA: Simone Neno 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza; 
Universidade Federal do Pará�
RESUMO: A terapia analítico-comportamental constitui uma modalidade de 
intervenção clínica baseada na análise do comportamento, que faz uso da análise 
funcional, a partir de uma abordagem idiográfica para os problemas psicológicos. 
Terapeutas com essa orientação teórica desenvolvem um trabalho amparado em 
princípios, conceitos e métodos da ciência do comportamento. Dependem, porém, para 
intervir de modo eficaz, de um repertório técnico que pode ser adquirido apenas por 
exposição a contingências do setting terapêutico, e no qual se inclui a capacidade de 
responder a aspectos diferenciados relevantes de cada caso clínico. Essa capacidade é 
parte do que pode ser designado como manejo terapêutico, à qual se soma a apropriação 
do conhecimento científico acerca do comportamento humano. No presente trabalho, o 
manejo terapêutico é discutido a partir de um atendimento clínico de uma cliente com 
síndrome de Rokitansky. O caso ilustra uma circunstância em que a queixa verbalizada, 
quando examinada à luz de aspectos críticos aparentemente periféricos, conduz a uma 
intervenção possivelmente mais eficaz do que aconteceria se investigada estritamente do 
ponto de vista das relações comportamentais que inicialmente são sugeridas como o 
necessário foco da intervenção. Situações desse tipo ilustram a importância de um 
estudo mais sistemático das fontes de individualização das intervenções em terapia.         
Palavras-chave: terapia analítico-comportamental, manejo terapêutico, individualização 
da intervenção. 
 
Supervisão de Casos de Difícil Manejo 
AUTORA: Sonia Meyer 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de São Paulo 
RESUMO: De acordo com Neno (2005) há três fontes de individualização em uma 
intervenção clínica: a) análises funcionais individualizadas; b) habilidades pessoais do 
terapeuta e c) estratégias, procedimentos e técnicas, que deveriam ser menos 
individualizados e baseados em conhecimento científico. a) Segmentos de análises de 
contingência exemplificarão a primeira fonte de individualização. b) O terapeuta é outra 
fonte de individualização. Três dos casos analisados para esta apresentação tiveram 
mudança de terapeutas de um ano para o outro. As análises dos novos terapeutas 
diferiam bastante da dos anteriores. No caso de maior diferença a avaliação e 
tratamento, considerado bem sucedido, foi para transtorno do pânico no primeiro 
atendimento e transtorno de personalidade borderline no segundo!  Outra indicação da 
necessidade de individualização foi a de que os novos terapeutas se ressentiram de ter 
um diagnóstico antes de iniciar o atendimento: tal conhecimento poderia afetar a relação 
terapêutica. Para os terapeutas os efeitos dos atendimentos também são 
individualizados. O mais comum é o da falta de motivação em atender. Alguns 
terapeutas relataram que os comportamentos de seus clientes eram agressões ou 
manipulações e os confrontavam. Outros procuravam fazer de tudo para estar à altura 
das solicitações (muitas vezes impraticáveis). Em todos os casos muita supervisão tem 
sido essencial. c) O conhecimento produzido tem sido importante na avaliação e na 



intervenção. Nossas fontes têm sido o DSM-IV, conversa com psiquiatra, textos. Há 
concordância de autores de diferentes abordagens quanto à importância do trabalho da 
própria relação terapêutica. Temos usado bastante o livro de Kohlenberg e Tsai, a 
Psicoterapia Analítica Funcional. Algumas informações da Força Tarefa Conjunta da 
Divisão 12 da APA e da North American Society for Psychotherapy Research serão 
apresentadas ilustrando a utilidade do conhecimento produzido por pesquisas para 
transtornos de personalidade.  
 
0RGHORV� GH� $WHQGLPHQWR� FRP� $GXOWRV� VHJXQGR� D� 3URSRVWD� GH� 7HUDSLD� SRU�
&RQWLQJrQFLDV�
Respostas Ritualísticas como Produto de História de Contingências Aversivas e Falta de 
Afeto: Um Estudo de Caso conduzido segundo o Modelo de Terapia por Contingências 
de Reforçamento (TCR) 
AUTORAS: Ana Paula Basqueira; Patrícia Piazzon Queiroz 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Instituto de Análise Aplicada de Comportamento 
RESUMO: Segundo o Modelo de TCR, o terapeuta (T) se interessa pelos 
comportamentos e sentimentos do cliente, mas trabalha de fato com as contingências de 
reforçamento identificando e manejando-as. J, 26 anos, cursando o Ensino Superior, 
vendedora, solteira. Procurou atendimento: “ Tenho dificuldades de relacionamento com 
meu pai. Ele é metódico, não gosto da maneira como fala, cobra demais a mim e ao meu 
irmão. Também tenho comportamentos obsessivos, conto degraus (quando subo 
escada), meus passos, minha mastigação. Tenho seqüência para fazer tudo. Se segui-las 
meu dia vai ser bom” . Assim partir da queixa, a T investigou a história de contingências 
passadas que instalaram os padrões comportamentais instalados. E ainda, identificou as 
contingências em operação mantenedoras. Seus pais se separaram quando tinha 7 anos,  
pai os visitava apenas em datas festivas. A mãe namorou um rapaz com HIV e contraiu 
o vírus. Depois casou-se e teve uma filha. A mãe contou sobre a doença quando J tinha 
13 anos e, morreu quatro anos depois. Então, o pai voltou a morar com os filhos e, 
casou-se novamente. J foi trabalhar aos 17 anos, namorou um rapaz 6 anos, amigo do 
irmão, usuário de drogas. Após o fim do namoro, saía com os amigos do irmão e às 
vezes usava drogas. No início da terapia, J tinha dificuldades em sair com rapazes à 
noite em lugares diferentes, não sabia se gostava do curso, não gostava do emprego e 
tinha comportamentos ritualísticos. Evidenciou-se para T que J não emitia 
comportamentos que produziam reforçadores positivos sociais. O contato com o pai 
produzia sentimentos ruins, mesmo diante de comportamentos adequados dele e não 
tinha comportamento de fuga-esquiva dos comportamentos aversivos do pai. Os 
procedimentos terapêuticos: descrever as contingências em operação para que a cliente 
ficasse sob controle das variáveis que controlavam seus comportamentos e sentimentos; 
dar regras que, se seguidas, poderiam produzir reforçadores positivos sociais; levar a 
cliente a ficar sob controle das conseqüências produzidas pelos seus comportamentos e 
sentimentos; dar modelos de atuação que aumentassem a probabilidade de emissão e 
sucesso em outros ambientes. Resultados parciais: J ficou sob controle dos seus déficits 
de repertório social e sentimentos; generalizou os modelos dados; ampliou a emissão de 
comportamentos produzindo reforçadores positivos sociais: saindo e fazendo amigos; 
sente-se bem nesses contextos; saiu do emprego e faz estágio remunerado. 
 
2�&RPSRUWDPHQWR�GH�2XYLU�QD�5HODomR�7HUDSrXWLFD�
AUTORES: Adriana Guimarães Rodrigues; Ailton Amélio da Silva 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Pontifícia Universidade Católica Minas – Arcos; 
Universidade de São Paulo 



RESUMO: Este trabalho refere-se a um estudo exploratório sobre o ouvir com o 
objetivo de identificar e descrever os comportamentos envolvidos na habilidade de 
ouvir de terapeutas durante o atendimento clínico. Para tanto foram utilizados como 
fonte de dados: a revisão da literatura científica sobre o assunto e a observação 
sistemática de vídeos com 50 sessões de atendimento clínico de 10 terapeutas e 
alunos/terapeutas (dois do sexo masculino e oito do sexo feminino). No total foram 
observados 1.342 minutos 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 utilizado nas observações de 22 sessões de 
atendimento. Após, o roteiro foi ampliado e passou a ser constituído por 28 
comportamentos verbais e não-verbais e foi utilizado na observação de mais 16 sessões 
de atendimento. Novamente o roteiro foi modificado após criteriosa análise. Alguns 
comportamentos foram agrupados e o roteiro passou a ser constituído por 16 
comportamentos não-verbais e oito verbais, num total de 24 comportamentos. Esse 
roteiro foi utilizado nas observações de 12 intervalos de 20 minutos de sessões de 
atendimento. Nessa etapa também foi verificada a freqüência relativa dos 
comportamentos. Os comportamentos identificados e definidos foram mostrados, vídeo 
e definição, a cinco juízes para avaliação da fidedignidade das observações e das 
definições. Os índices obtidos oscilaram entre 80 e 100%. Sendo assim foi possível 
verificar que a habilidade de ouvir desses terapeutas era manifestada principalmente por 
14 tipos de comportamentos não-verbais e dois verbais. Sendo eles: fitar diretamente o 
interlocutor; orientar a face em direção ao interlocutor; orientar 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 através de gestos 
de cabeça, tronco, braços e mão com a fala do interlocutor; marcar a própria fala com 
gestos de cabeça, tronco, braços e mãos; estar dentro da distância pessoal e social; 
sorrir; manter os braços afastados; manter as mãos unidas; dar uma pausa na própria 
fala; emitir 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 satisfatórios e gratificantes, inclusive a relação 
terapêutica. Consideramos que tal habilidade deveria ser ensinada nos cursos de 
graduação para profissionais de ajuda.  
 �
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A Cultura e a Liberdade na Teoria de Skinner: Controle do Comportamento e 
Fortalecimento da Cultura 
AUTORES: Camila Muchon de Melo; Júlio César Coelho de Rose  
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de São Carlos  
RESUMO: Ao tratarmos do modelo causal de seleção pelas conseqüências proposto por 
B. F. Skinner, uma distinção importante deve ser realizada entre o que se entende como 
contingências de reforço e como contingências culturais. É neste contexto que se inicia 
o estudo sobre os “ fenômenos sociais”  baseado na filosofia do Behaviorismo Radical 
skinneriano, ou seja, a caracterização da evolução das culturas como um terceiro nível 
de processos de variação e seleção pelas conseqüências. Portanto, ao conceituar a 
cultura como um terceiro nível seletivo, três aspectos são centrais para esse 
empreendimento: a definição da variação no terceiro nível – a definição de práticas 



culturais; a caracterização das conseqüências culturais; e o valor de sobrevivência para 
este nível seletivo – o bem da cultura. Além disso, a análise do conceito de liberdade 
pode nos fornecer algumas diretrizes para um planejamento de contingências que 
favoreça o fortalecimento da cultura. No âmbito do conceito de liberdade, a questão 
recai sobre o controle do comportamento humano. A partir desta perspectiva, a 
liberdade pode ser entendida como ausência de controle aversivo gerado pelo ambiente 
natural ou pelo ambiente social, e, além disso, ausência de controle positivo que pode 
gerar conseqüências aversivas postergadas para o comportamento do indivíduo ou que 
pode produzir conseqüências culturais postergadas que não favoreçam o fortalecimento 
da cultura. Este trabalho apresenta uma análise teórica do conceito de cultura e de 
liberdade e suas implicações para um planejamento cultural de acordo com uma 
perspectiva skinneriana: o planejamento para o fortalecimento da cultura. Essa 
investigação é baseada no Behaviorismo Radical de Skinner tomando-se como cerne o 
texto de 1971: Beyond Freedom and Dignity.  
Projeto Financiado pela FAPESP  
 
Liberdade e Criatividade no Behaviorismo Radical: Uma Análise Ilustrativa do Filme 
“ A Vila”  
AUTORA: Ana Karina Leme Arantes 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de São Carlos�
RESUMO: A Análise do Comportamento tem sofrido constantemente a crítica de que 
seus fundamentos conceituais não dariam conta de explicar eventos complexos da 
“ natureza humana”  como a cultura, a criatividade, as realizações artísticas originais e os 
sentimentos humanos profundos como, por exemplo, a liberdade. Baseado na filosofia 
do Behaviorismo Radical, Skinner propõe que nenhum desses fenômenos estaria além 
do escopo de uma ciência natural, ou seja, que poderiam ser estudados e compreendidos 
através da análise da interação entre o organismo e seu ambiente. Segundo a análise 
skinneriana, o planejamento de práticas culturais mantidas por contingências de 
reforçamento positivo e que sejam capazes de ampliar o repertório comportamental dos 
membros de uma comunidade favoreceria a evolução e sobrevivência dessa cultura, 
propiciando aos indivíduos o fortalecimento de valores como criatividade e sentimento 
de liberdade. Uma das formas de estabelecimento de tais repertórios seria o uso de 
tecnologias de ensino que permitissem o aprendizado de comportamentos de 
variabilidade, que conseqüentemente gerariam a seleção daquelas respostas melhores e 
mais adequadas aos indivíduos e à cultura como um todo. Este trabalho pretende 
verificar alguns desses fenômenos complexos usando como objeto de análise cenas do 
filme “ A vila” , do diretor M. Night Shyamalan. Pretende-se olhar para algumas cenas 
do filme para compreender algumas práticas culturais estabelecedoras de repertórios de 
resolução de problemas e de geração de respostas novas e originais, bem como aquelas 
que, ao contrário, gerariam comportamentos destrutivos para a cultura e inadequados 
para os indivíduos. O estudo analisou cenas do filme enfocando o uso de controle 
aversivo para instalar e manter práticas culturais, seus prováveis resultados e a 
conseqüência disso para a formação de indivíduos livres e criativos.   
 
Práticas Educacionais no Behaviorismo Radical: Uma Educação voltada Para a 
Liberdade e Criatividade 
AUTORES: Carmen Silvia Motta Bandini; Júlio César Coelho de Rose  
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de São Carlos 
RESUMO: A tecnologia do ensino proposta pelo Behaviorismo Radical é comumente 
entendida como inadequada para formação de indivíduos livres e criativos.  Um dos 



fatores motivadores dessa crença reside no fato do Behaviorismo estar baseado em 
pressupostos deterministas, os quais figuram, no senso comum, como opostos aos 
valores de liberdade e criatividade.  Contudo, Skinner defendeu fortemente a idéia de 
que não há nada em uma posição determinista que pudesse impedir o estabelecimento 
de condições de ensino voltadas para tais valores.  Mais que isso, como o modelo de 
seleção pelas conseqüências, base da filosofia behaviorista, tem na sobrevivência da 
cultura seu valor último e primordial, o desenvolvimento de uma tecnologia 
comportamental que propicie valores como a liberdade e a criatividade tornam-se 
necessário, na medida em que favorece a sobrevivência da cultura por incrementar os 
recursos de seus membros em resolver problemas de forma eficaz.  Em última medida, 
resolver problemas, pessoais e culturais, envolve a emissão de respostas criativas, 
principalmente quando os problemas enfrentados são ainda desconhecidos, ou seja, são 
novos e não possuem solução definida.  No presente trabalho, então, realizou-se uma 
análise conceitual de textos de Skinner relacionados ao ensino e a aprendizagem com o 
objetivo de verificarmos como a proposta de Educação, nos moldes behavioristas, está 
voltada para a formação de indivíduos livres e criativos.  Encaminharemos nossa 
discussão percorrendo o itinerário skinneriano, quando este autor apresenta sua proposta 
de um ensino direcionado ao desenvolvimento de valores como a liberdade e a 
criatividade, e, portanto, de preparação de indivíduos aptos a resolverem problemas de 
forma adequada.  Acredita-se que uma discussão nesta área possa favorecer a 
intervenção dos analistas do comportamento que atuam na área da Educação e de 
planejamento cultural.  
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O Uso do Conceito de Operações Estabelecedoras pela Análise Aplicada do 
Comportamento 
AUTOR: Juliano Setsuo Violin Kanamota 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de Brasília 
RESUMO: O conceito de operações estabelecedoras tem sido amplamente utilizado 
pela análise aplicada do comportamento desde a formulação teórica proposta por 
Michael (1982, 1993). O aumento no numero de citações destes dois artigos, assim 
como, o do uso do conceito de operações estabelecedoras no Journal of Applied 
Behavior Analysis é evidenciado por Iwata e col. (2000). Desta forma, o presente 
trabalho tem como objetivo caracterizar a forma como o conceito de operações 
estabelecedoras tem sido utilizado na resolução de problemas de ordem aplicada pela 
Análise do Comportamento. De forma geral, as revisões realizadas sobre o tema, 
subdividem os artigos de acordo com o tipo de reforço utilizado, quais sejam, reforço 
social positivo, reforço negativo e reforço automático. Um exemplo de cada artigo é 
descrito e analisado neste trabalho. Vollmer e Iwata (1991), utilizaram adultos 
diagnosticados com retardo mental severo e exigiram como resposta, a introdução de 
um objeto em uma caixa. Utilizaram três tipos de reforçadores: atenção social, música e 
alimento. A operação estabelecedora utilizada foi privação de cada um destes 
elementos. Observaram maiores taxas de resposta durante as fases de privação do que 
durante as fases de saciação. O estudo de Worsdell, Iwata, Kahng e Thompson (2000), 
por sua vez, também utilizou pacientes adultos diagnosticados com retardo mental 
severo e avaliou a ocorrência de comportamentos de auto-lesão. A operação de privação 
proposta foi privação de contato social, além disto, utilizaram um procedimento de 
apresentação não contingente do reforçador como uma operação abolidora. Os 
resultados deste estudo mostram que freqüências maiores de comportamentos de auto-
lesão ocorreram durante a fase de privação e que o procedimento de apresentação não 



contingente do reforço produziu diminuição de tais comportamentos. O estudo realizado 
por Smith, Iwata, Goh e Shore (1995) avaliou os efeitos da novidade de uma tarefa 
como uma operação estabelecedora reflexiva para comportamentos de auto-lesão em 
adultos diagnosticados com retardo mental profundo. Através de um procedimento de 
linha de base múltipla com diversos elementos, os autores observaram diminuição na 
ocorrência de comportamentos de auto-lesão a medida que a tarefa se tornava mais 
familiar para os participantes, mesmo que a taxa de execução das tarefas permanecesse 
baixa. Um novo aumento na freqüência dos comportamentos de auto-lesão ocorriam 
quando uma nova tarefa era apresentada aos participantes. O estudo de Hall e 
Sunderberg (1987) se mostra como uma das raras referências do uso de uma operação 
estabelecedora condicionada. Neste trabalho, duas crianças diagnosticadas com retardo 
mental severo, deveriam completar uma tarefa complexa, tal como cozinhar uma sopa 
instantânea. Cada elemento necessário para a realização da tarefa, se tornaria um 
reforçador condicionado e sua remoção foi considerada, pelos autores, como uma 
operação estabelecedora condicionada. Por exemplo, a panela é necessária para o 
cozimento da sopa, sua remoção a estabelece como um reforço condicionado criando 
uma condição para a emissão de um mando verbal específico. A descrição dos estudos 
apresentados evidencia que a operação que estabelece a efetividade de um determinado 
reforçador é prioritariamente a privação do mesmo. Pouco se tem discutido ou utilizado 
as operações estabelecedoras condicionadas na análise aplicada do comportamento. 
Argumenta-se que o uso do conceito de operações estabelecedoras pela Análise 
Aplicada do Comportamento não é equivocado, no entanto, parece não ter 
acompanhado o desenvolvimento que o conceito recebeu ao longo dos anos.  
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Grupo de Orientação de Pais como parte do Processo de Psicoterapia Infantil de Grupo 
AUTORA: Helena Bazanelli Prebianchi  
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Pontifícia Universidade Católica de Campinas�
RESUMO: Este trabalho descreve um grupo de orientação de pais diferente daqueles 
cujo foco é o ensino de habilidades específicas de criação de filhos. Embora tais 
habilidades sejam modeladas no decorrer do grupo, o principal foco no trabalho descrito 
aqui é aumentar a motivação dos pais para mudar, ao ajudá-los a abandonar certos 
comportamentos negativos na criação de seus filhos, fortemente ligados à sua imagem 
pessoal e ao modo pelo qual foram criados. O procedimento de condução do grupo de 
pais consiste em acompanhá-los de forma concomitante ao atendimento terapêutico de 
seus filhos. Na primeira parte do trabalho apresenta-se um modelo de análise por meio 
do qual os participantes podem aprender a identificar seus sentimentos negativos ao 
mesmo tempo em que implementam princípios comportamentais e de desenvolvimento, 
na criação dos filhos. A segunda etapa da condução do grupo se utiliza da dramatização 
e outras intervenções cognitivo-comportamentais para ajudar os pais a discriminarem 
seus sentimentos negativos anteriormente aprendidos, reduzindo assim a intensidade da 
culpa, da raiva, da vergonha e da auto-piedade, o que possibilita que reestruturem seus 
comportamentos em relação aos seus filhos. Os resultados deste formato de trabalho 
tem sido na direção de otimizar os ganhos da terapia das crianças, uma vez que os pais 
são orientados no sentido de atender as crianças em suas necessidades emocionais e ao 
mesmo tempo que dão suporte e reforçam positivamente as mudanças das crianças que 
vão ocorrendo como resultado da psicoterapia de grupo das mesmas.  
�
O Quê e Como Orientar Pais para Prevenir Problemas de Comportamento em Crianças 
AUTORA: Maria Luiza Marinho 



FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Estadual de Londrina 
RESUMO: A área de pesquisa que avalia a eficácia dos programas de treinamento de 
pais para intervir em problemas de comportamento apresentados por crianças de 
diferentes idades está bem desenvolvida, apresentados resultados favoráveis à 
intervenção. Alguns problemas específicos devem ser resolvidos pela área de pesquisa, 
como a generalização dos ganhos ao longo do tempo, e como potencializar os ganhos 
com o tratamento em famílias que apresentam determinadas características, como 
depressão dos pais, comportamento anti-social destes, muitos estressores, falta de apoio 
social, entre outros. Outra questão relevante relacionada à área é a definição de 
conteúdos e estratégias para orientar pais de crianças que não apresentam problemas de 
comportamento, de forma que estes possam organizar um contexto que favoreça o 
desenvolvimento infantil. Desta forma, a presente discussão visa apresentar conteúdos 
de orientações para pais que podem ter impacto positivo no desenvolvimento infantil, 
bem como discutir como operacionalizar esse tipo intervenção.   
 
Treinamento de Mães de Crianças com Dificuldades de Aprendizagem no Auxílio à 
Tarefa Escolar   
AUTORAS: Silvia Regina de Souza; Camila Harumi Sudo; Silmara Batistela; Thalita 
Canato; Bruna Colombo dos Santos; Bárbara Salviano Cavalin  
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Estadual de Londrina 
RESUMO: Esse estudo investigou a efetividade de procedimentos de treino de mães 
que utilizasse instruções ou ensino das mães através do reforço direto dos 
comportamentos adequados delas ou modelação sobre as categorias comportamentais 
“ elogiar o comportamento da criança” , “ dar instruções para a criança”  e “ fazer o 
exercício pela criança” . Participaram 12 duplas de mães e filhos. As mães foram 
designadas aleatoriamente para quatro grupos (Grupos 1, 2, 3 e 4). Na Fase 1 (pré-teste) 
uma tarefa composta por contas ou problemas de matemática era dada às mães e elas 
deveriam auxiliar seu filho na realização dessa tarefa. A interação entre elas e seus 
filhos durante a realização da tarefa era filmada e posteriormente os comportamentos 
das mães avaliados. Na Fase 2 (intervenção) conceitos importantes para uma maior 
efetividade no auxílio de seus filhos com a tarefa escolar foram ensinados. Para o Grupo 
1, o treinamento foi realizado através de palestras. Para o Grupo 2 houve,  
adicionalmente, o reforço de comportamentos adequados das mães. Para o Grupo 3, 
além da instrução o experimentador atuou como modelo para as mães e para o 
Grupo 4 nenhuma intervenção foi implementada até o final do estudo. Na Fase 3 (pós-
teste) foram repetidos os procedimentos da Fase 1 para todos os grupos. Os resultados 
mostram que para as mães dos Grupos 2 e 3 houve um aumento na taxa média de 
respostas para a categoria “ elogiar”  e diminuição na taxa média de respostas para a 
categoria “ fazer pela criança” . Para a categoria “ instruir”  não houve mudança na taxa de 
respostas, no entanto constatou-se que as mães desses grupos passaram a dar instruções 
mais completas para seus filhos. Para as mães do Grupo 1 e 4, apenas uma mãe do 
Grupo 1 apresentou aumento na taxa de média de respostas para a categoria “ elogiar” . 
Nenhuma outra mudança foi observada nas demais categorias para as mães dos Grupos 
1 e 4. Os dados obtidos sugerem que treinamentos envolvendo instruções e modelação e 
instruções e reforço direto dos comportamentos adequados das mães foram mais 
efetivos para produzir mudanças em seus comportamentos que treinamentos envolvendo 
apenas instruções.  
�
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Categorização e Análise do Brincar em Interação Terapêutica em Terapia Analítico-
Comportamental Infantil 
AUTORA: Giovana Del Prette 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de São Paulo�
RESUMO: Na literatura sobre terapia infantil, o brincar refere-se a um método de 
avaliação do repertório da criança e de ensino de comportamentos alternativos. Neste 
trabalho, define-se brincar como o conjunto de procedimentos que utilizam atividades 
lúdicas (jogo ou brinquedo) como mediadores da interação terapeuta-cliente. Os 
sistemas de categorização de comportamentos em terapia, na maioria das vezes, são  
voltados à clientela adulta, dificultando a análise das especificidades da interação com a 
criança. Com o objetivo de descrever e sistematizar o brincar em terapia, foram 
analisadas oito sessões transcritas do atendimento individual de duas crianças, de seis e 
oito anos de idade, com problemas de comportamento opositor-desafiante e 
agressividade. A terapeuta foi a própria pesquisadora. As categorias foram elaboradas 
em função da relação entre o conteúdo da fala e a ação durante a fala: (1) Brincadeira-
Lúdico; (2) Fantasia-Lúdico; (3) Cotidiano-Lúdico; (4) Cotidiano Extra-Lúdico; (5) 
Brincadeira Não-Lúdico e (6) Não-Lúdico. Os resultados da análise com base nestas 
categorias mostraram que o brincar ocupou a maior parte do tempo das sessões, ao 
passo que a interação sem brincar ocorreu em apenas 6% das verbalizações. Enquanto a 
terapeuta e o cliente brincavam, foi possível realizar intervenções diretas sobre os 
comportamentos-queixa como, por exemplo, aprovar comportamentos incompatíveis  
com o comportamento opositor, ensinar cooperação e incentivar a fala sobre 
sentimentos. Além disso, ao brincar as crianças relataram mais facilmente eventos do 
cotidiano. O uso das categorias na análise funcional dos comportamentos dos clientes 
mostrou que, embora com queixas semelhantes, as duas crianças necessitavam de 
intervenções bastante diferentes. Entretanto, as Categorias do Brincar puderam ser 
aplicadas na análise dos dois atendimentos.  
�
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AUTORAS: Gina Noleto Bueno; Uélen Camargo dos Passos; Ada Sitna Trindade Silva; 
Fabiana Alves Leite de Aguiar 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Católica de Goiás 
RESUMO: Os tempos modernos, a despeito de todo o tempo da história da humanidade, 
revelam cada vez mais diagnósticos das diversas psicopatologias. Sejam esquizofrenia, 
transtornos de personalidade ou de ansiedade, e outras patologias de causação 
psicológica, como a maioria das dermatites, retocolites, etc. As idades de diagnóstico 
têm se diferenciado muito, tanto para sua ocorrência na idade adulta quanto para seu 
aparecimento na infância e ou adolescência, períodos anteriormente não esperados. Em 
que as baixas habilidades sociais tornam-se variáveis relevantes na construção das 
diversas psicopatologias e qual o papel do analista de comportamento na restauração do 
estado anterior, isto é, saúde orgânica bem como no desenvolvimento de um novo 
padrão de comportamento dotado de repertórios socialmente hábeis, favorecedores do 
controle das psicopatologias? Este é o objetivo desta mesa redonda que apresenta 
resultados de pesquisa aplicada sobre TOC, Medo e Dependência e Pânico. Os 
participantes são do sexo feminino, idade adulta. O processo terapêutico foi 
desenvolvido em consultório padrão de Clínica Escola de Psicologia, ligada a uma 
universidade. Foram utilizados materiais didático-pedagógicos, instrumentos de 
avaliação: Questionário de História Vital (Lazarus, 1975/1980); Bateria de Beck 
 (Cunha, 2001) e Inventário de Habilidades Sociais (Del Prette & Del Prette, 
2001/2003), Diários de Registro de Comportamentos-Problema (Bueno & Britto, 2003). 



Foram realizadas sessões duplas e simples, em número médio de 25, sendo utilizadas 
técnicas respondentes e operantes. Os resultados obtidos como o controle dos 
comportamentos-problemas e o desenvolvimento de novos repertórios socialmente 
hábeis, apontam para o alcance do objetivo proposto.  
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A Relação entre os Comportamentos de Medo e Dependência na Visão da Terapia 
Comportamental 
AUTORAS: Fabiana Alves Leite de Aguiar; Gina Nolêto Bueno 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Católica de Goiás 
RESUMO: Para Skinner (1953/1998) comportamento corresponde a toda ação realizada 
pelo indivíduo, selecionada pela filogênese, ontogênese e cultura. As fobias são medos 
aprendidos via condicionamento direto, observação e transmissão de informações. O 
medo se desenvolve gradativamente, resultando de experiências assustadoras repetidas 
(Butler, 1989/1997). As fobias tendem a eliciar a proteção, favorecendo a dependência. 
O alvo da terapia é desenvolver a autonomia do cliente (Beck, Freeman & Davis, 
2004/2005). Esta ocorre com aquisição de novas habilidades sociais (Zanin & Valério, 
2004). O presente trabalho objetivou verificar como ocorria a complexa cadeia dos 
comportamentos de medo e dependência, utilizando-se técnicas respondentes e 
operantes. A participante, Amélia, 29 anos, à época, apresentando Fobia Específica e 
Transtorno de Personalidade Dependente, com tentativa de suicídio por fobias como: 
medo de vultos, fantasmas, estar só e pesadelos com as próprias fobias; ocupando todo 
o tempo do marido e de seus filhos menores de 10 anos em sua proteção. Foram 20 
sessões de 1 hora e 40 minutos, realizadas em consultório padrão de Clínica Escola de 
Psicologia, ligada à instituição de ensino superior. Utilizaram-se materiais didáticos e 
pedagógicos, além de instrumentos de avaliação como: Questionário Multimodal de 
História Vital (Lazarus, 1975/1980), Inventário de Habilidades Sociais (Del Prette & 
Del Prette, 2001/2003), e a Bateria de Beck (Cunha, 2001). O procedimento foi 
composto por três etapas: Linha de Base, Intervenção e Avaliação. A Linha de Base 
ocorreu nas seis primeiras sessões, visando coleta de dados e aplicação de inventários: 
Bateria de Beck e IHS. A Intervenção entre a 7ª e 15ª sessões, na qual foram aplicadas 
técnicas respondentes e operantes, objetivando o controle dos comportamentos-
problema da participante. A Avaliação ocorreu entre a 16ª e 20ª sessões, quando houve 
replicação dos inventários, confronto dos dados entre as três fases e averiguação da 
eficácia da intervenção terapêutica empregada. Dentre os resultados alcançados 
estacam-se os dados obtidos no IHS, que na Linha de Base apresentou escore total de 3, 
subindo para 35 na Avaliação. O BDI da Bateria de Beck apresentou escore 39 na 
primeira fase: nível grave; regredindo para mínimo, com escore 6 na Avaliação. Já o 
BAI da Bateria de Beck apontou na primeira fase nível moderado de ansiedade: escore 
28; reduzindo na Avaliação para leve: escore 11. O resultado sugere o alcance dos 
objetivos, vez que apresenta o controle das fobias de Amélia, além do desenvolvimento 
do repertório de autonomia, o que parece ter favorecido a melhoria de sua relação com a 
família. O treino de habilidades sociais possibilitou a aquisição de repertórios antes 
ausentes: dormir com luz apagada, ficar só, tomar decisões e expor sua opinião.  
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Baixa Habilidade Social: Desencadeadora de Comportamentos-Problema? Uma Análise 
Funcional  
AUTORAS: Ada Sitna Trindade Silva; Gina Nolêto Bueno 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Católica de Goiás 
RESUMO: Segundo Caballo (2003), o comportamento socialmente hábil é aquele que 
se mostra mais eficaz em determinada situação. Os comportamentos classificados como 



não hábeis geralmente são reforçados pelo meio no qual o indivíduo está inserido. Entre 
esses comportamentos está o pânico, por exemplo. Segundo Craske & Barlow 
(1993/1999) pânico é o aprendizado de determinadas sensações corpóreas, relacionadas 
com ataques de pânico. Portanto é necessária a compreensão da função do 
comportamento de fazer ataques de pânico. Desta forma, a análise funcional torna-se 
um instrumento importante a esta ordem de procedimento. Este trabalho teve por 
objetivo investigar, na prática, a influência do déficit em habilidade social na construção 
dos comportamentos-problema e a relação do estado emocional apresentado pela 
participante, como facilitador para o desencadeamento de transtornos. Clara, 39 anos de 
idade à época, com nível sócio-econômico baixo, separada há 5 anos, mãe de dois 
filhos, com diagnóstico e tratamento médico, sem resultado, de pânico com 
comorbidade para depressão. As sessões, de tempo normal, duas vezes na semana, 
foram realizadas em um consultório padrão de uma Clínica Escola de Psicologia, ligada 
a uma instituição de ensino superior. Foram utilizados materiais didáticos e pedagógicos 
além de instrumentos de avaliação como: Questionário Multimodal de História Vital 
(Lazarus, 1975/1980), Inventário de Habilidades Sociais (Del Prette & Del Prette, 
2001/2003), e a Bateria de Beck (Cunha, 2001). O procedimento foi desenvolvido em 
três fases. A Linha de Base ocorreu nas seis primeiras sessões, visando coleta de dados; 
aplicação de inventários: Bateria de Beck (Cunha, 2001), IHS (Del Prette & Del Prette, 
2001/2003); e estabelecimento do contrato terapêutico. A segunda foi a Intervenção 
entre a 7ª e 30ª sessões. Nela foram aplicadas técnicas respondentes e operantes para o 
controle dos comportamentos-problemas. A última fase, Avaliação ocorreu entre a 31ª 
e 35ª sessões, quando houve replicação dos inventários e confronto dos dados entre as 
três fases. Dentre os diversos resultados alcançados destacam-se os dados obtidos no 
IHS, que na Linha de Base tinha um escore total de 4, subindo para 30 na Avaliação. Já 
o BDI e BAI da Bateria de Beck (Cunha, 2001) apresentaram escores idênticos na 
primeira fase: grave. Na última fase a depressão regrediu para mínimo e a ansiedade 
para leve. As várias habilidades sociais desenvolvidas como ‘pedir favor a alguém’  e 
‘manter conversa com desconhecidos’ , além daquelas sobre as ‘respostas fisiológicas’ , 
parecem ter contribuído para o controle de seus comportamentos-problema e alcance 
dos objetivos deste estudo.  
 
Fortalecimento de Respostas Operantes na Construção de um Novo Repertório: TOC 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Católica de Goiás 
AUTORAS: Uélen Camargo dos Passos; Gina Nolêto Bueno 
RESUMO: Staats e Staats (1966/1973) afirmam que o comportamento humano ocorre 
em função das contingências de aprendizagem disponíveis no ambiente do indivíduo ao 
longo de seu desenvolvimento. As teorias comportamentais enfatizam que obsessões e 
compulsões são estabelecidas por condicionamento (Rangé, 2001). Skinner (1953/2000) 
descreve condicionamento como fortalecimento da resposta operante, tornando-a mais 
provável no futuro, ao ser o estímulo reforçador contingente. TOC é um transtorno no 
qual há idéias obsessivas causando ansiedade intensa, com rituais compulsivos (DSM-
IV-TR: APA, 2000/2003). Este estudo objetivou pesquisar efeitos do fortalecimento da 
resposta operante, construindo repertório obsessivo-compulsivo em uma jovem; e se o 
autoconhecimento, via Processo Terapêutico, beneficiaria a generalização para outras 
categorias não submetidas à intervenção. Carol, 18 anos à época, residindo sozinha, 
universitária, queixava-se de extrema organização com a casa; higiene pessoal intensa, 
atrapalhando seu desempenho global, ocupando boa parte do seu dia. Foram realizadas 
duas sessões semanais, de 100 minutos cada, em um consultório padrão de uma Clínica 
Escola de Psicologia, ligada à instituição de ensino superior. Utilizaram-se materiais 



didático-pedagógicos, além dos instrumentos: Questionário Multimodal de História 
Vital (Lazarus,1975/1980), Inventário de Habilidades Sociais (Del Prette & Del Prette, 
2001/2003) e Bateria de Beck (Cunha, 2001). Estes instrumentos, contrato terapêutico e 
entrevista clínica compreenderam a Linha de Base, entre a 1 e 3 sessões. A segunda 
fase, Intervenção, ocorreu da 4ª a 11ª sessão. Nela foram aplicadas técnicas para o 
controle da ansiedade; treino em habilidades sociais; entre outras.  A última fase, 
Avaliação, ocorreu entre a 12ª e 13ª sessões, para replicação dos inventários e confronto 
dos dados entre as três fases. Entre os resultados alcançados sobressaem os dados 
obtidos em alguns testes da Bateria de Beck (Cunha, 2001), entre a Linha de Base e a 
fase de Avaliação. O BDI apresentou escore 37 (grave), caindo para 25 (moderado); o 
BAI com escore 21 (moderado), reduziu-se para 12 (leve); BHS diminuiu de 15 (grave) 
para 4 (mínimo); o IHS apresentou escore total de 2 na Linha de Base, elevando-se para 
35 na Avaliação. Na Linha de Base a participante lavava as mãos 20 vezes ao dia, 
realizando este comportamento 4 vezes em cada lavagem. Após a Intervenção esse 
comportamento passou a ocorrer apenas nos momentos definidos, como antes das 
refeições. O objetivo do estudo parece ter sido alcançado quando a participante reduz o 
reforço aos comportamentos repetitivos intervencionados, sugerindo uma generalização 
aos não submetidos à intervenção, mas que foram controlados como ascender e apagar a 
lâmpada: ocorriam 6 vezes sempre que realizados, reduzindo-se para 1 vez.   
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AUTORES: Diana Tosello Laloni; Antonio Bento Alves de Moraes; Rosana Righetto 
Dias; Valéria Batista Agostinho. 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: PUC de Campinas; UNICAMP; UNIARARAS; Hospital e 
Maternidade Celso Pierrô, SP.  
RESUMO: Análise dos comportamentos de adesão a tratamento, prevenção e promoção 
da saúde em contextos hospitalares e mesmo ambulatorial identifica o suporte familiar 
do paciente como contingência. Pretende-se discutir três diferentes trabalhos em suporte 
familiar. O primeiro sobre adesão a tratamentos da saúde bucal de crianças apontou que 
há uma relação direta entre o nível de colaboração da criança e da mãe. O objetivo desse 
estudo foi investigar e analisar as variáveis que determinam a ocorrência de desistência 
entre participantes de um programa de atenção precoce à saúde. Os participantes foram 
130 mães de crianças desistentes do programa ao longo dos anos de 2002 a 2004. Os 
resultados apontaram uma relação direta entre o nível de colaboração da criança e da 
mãe. O segundo estudo com mães de crianças em Unidade de Tratamento Intensivo 
indicou diferenças nos índices de saúde mental dessas mães em momentos de 
hospitalização e após a hospitalização. Esse estudo propôs o exame a percepção do 
suporte familiar e da saúde mental de mães de crianças hospitalizadas em UTI 
Pediátrica, por meio de duas medidas na internação, uma após alta do setor e uma 
medida após a alta hospitalar, referentes às possíveis modificações e associações destas 
variáveis nestes momentos. Os resultados foram apreciados inicialmente pela análise 
descritiva da amostra de 14 mães participantes. O terceiro estudo foi obtido através do 
acompanhamento sistemático de familiares em Unidades de Tratamento Intensivo de 
Adultos e demonstrou melhoras na adesão, observadas em respostas mais adaptativas os 
pacientes às restrições impostas. Considera-se que o suporte familiar em saúde é uma 
contingência a ser estudada e analisada, e que programas de atenção em Psicologia da 
Saúde devem prever ações junto a esse componente da saúde. A presença dos familiares 
nesse contexto determina a necessidade da análise dessa contingência no 
comportamento do paciente.  
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AUTORAS��Maria Eliza Mazzilli Pereira; Maria Martha Hübner; Miriam Marinotti 
RESUMO: A aplicação dos princípios da Análise do Comportamento aos problemas 
educacionais esteve sempre à frente entre as preocupações de Skinner. Em 1968, com 
Tecnologia do ensino, o autor agrupou textos de conferências, de discursos, de artigos 
publicados isoladamente e de capítulos escritos especialmente para o livro, para dar a 
público o resultado de suas reflexões sobre a possibilidade de colocar a Análise do  
Comportamento a serviço daquilo que considerava “ o ramo mais importante da 
tecnologia científica”  (TTT, 1968, p. 19): a educação. Depois disso, muitos outros 
artigos/ capítulos foram escritos sobre o tema: “ Some implications of making education 
more efficient” , em Reflections on behaviorism and society (1978), “ The shame of 
american education” , em Upon further reflection (1987), “ A escola do futuro” , em 
Questões recentes na análise do comportamento (1991) são alguns. Skinner com 
freqüência enfatizou a aplicabilidade imediata dos princípios gerados nos estudos de 
laboratório pela Análise do Comportamento ao ensino escolar. Como resultado, um 
extenso conjunto de pesquisas – básicas e aplicadas – e de aplicações práticas desses 
princípios à situação escolar desenvolveu-se. Esta apresentação abordará algumas 
marcas de Tecnologia do ensino, aspectos que, pela presença reiterada ao longo da obra, 
constituem ênfases do autor na proposta de aplicação dos princípios da análise do 
comportamento à educação. Abordará, também, pesquisa gerada pela aplicação dos 
princípios descobertos nos laboratórios de Análise do Comportamento a questões 
educacionais: algumas vertentes, áreas abrangidas, resultados obtidos. E, finalmente, 
aplicação de princípios da Análise do Comportamento a situações que envolvem 
questões acadêmicas. 
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AUTORES: Regina Christina Wielenska1; Miriam Marinotti2; Vera Regina Lignelli 
Otero3 

FILIAÇÃO ACADÊMICA: clínica particular1; Núcleo Paradigma2; Clínica Ortec3 

RESUMO: O tratamento dos portadores dos transtornos bipolar (TB) e obsessivo-
compulsivo (TOC) requer, geralmente, que a farmacoterapia seja associada à 
intervenção psicológica. De início, o encaminhamento para terapia visa promover a 
adesão à farmacoterapia, bem como tornar o cliente capaz de reconhecer seus sintomas, 
entender a etiologia do transtorno, e enfrentar os problemas relacionados aos padrões de 
comportamento típicos destes transtornos. São ações predominantemente 
psicoeducacionais, realizadas por meio de atendimento, seja individual ou em grupo de 
portadores. Quando, na terapia analítico-comportamental, procede-se à análise das 
variáveis de controle do comportamento do cliente (dentro e fora da sessão), evidencia-
se o papel exercido pelas contingências ambientais em vigor nos contextos da família, 
escola, trabalho, etc. Não se trata de negligenciar o fato de que predisposições genéticas 
e alterações neuroquímicas, em si, talvez atuem como operações estabelecedoras,  
capazes de modular o valor reforçador de certos estímulos e, com isso, influenciar a 
probabilidade de classes de respostas das quais estes mesmos estímulos participam. 
Mas, na presente discussão, coloca-se em destaque que as conseqüências fornecidas 
pelo ambiente do cliente aos comportamentos considerados relacionados, ou não, ao 
transtorno podem propiciar a melhora do cliente ou, pelo contrário, favorecer a 
manutenção ou agravamento do quadro clínico. Os casos mais graves, com 
baixa adesão ou má resposta aos tratamentos, longo tempo de enfermidade, com 
exuberância sintomatológica ou prejuízo funcional são os que mais desafiam os 



terapeutas. Será enfocado, aqui, que há casos em a terapia individual, sem a participação 
de pessoas relevantes do ambiente do cliente, pode atingir resultados insatisfatórios.  
Geralmente o ambiente mais relevante para os clientes afetados gravemente por TOC ou 
TB é a família nuclear (pais, irmãos, cônjuge e filhos). Uma pergunta para a qual não 
temos ainda respostas satisfatórias é o quanto as relações na família pioram porque o 
transtorno é grave ou o quanto o transtorno se agrava em função dos relacionamentos 
apresentarem baixa qualidade? (No presente trabalho, a análise de dois casos clínicos 
(atendidos individualmente pela primeira autora e encaminhados para terapia conjugal 
para as demais autoras) permitirá ilustrar: a) que controles que atuam sobre a decisão 
do terapeuta de recomendar terapia familiar ou conjugal; b) possíveis formas de propor 
o encaminhamento e suas prováveis implicações; c) a funcionalidade bidirecional entre 
comportamentos característicos dos transtornos e a interação com cônjuge e filho (a); d) 
formas de reduzir a ênfase sobre o transtorno e aumentar o foco sobre o relacionamento 
e a educação dos filhos; e) avaliação dos resultados alcançados pela 
intervenção conjugal, utilizando como referência a evolução do quadro psiquiátrico e a 
qualidade do relacionamento na família.   
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O Jogo Dilema do Prisioneiro como Possibilidade de Estudos de Interações 
Interpessoais em Análise do Comportamento 
AUTORES: Maria Martha Costa Hübner1; Pedro Bordini Faleiros2; Raquel Zacharias3; 
Viviana Ferrante3; Adriana Leme3; Juliana Mesquita3; Raquel Deperon3 

FILIAÇÃO ACADÊMICA: USP1; USP/UNIARARAS2; UNIARARAS3 
RESUMO: No jogo Dilema do Prisioneiro (PD), se os jogadores “ cooperarem” , eles 
ganham mais reforçadores, do que se eles “ delatarem”  um ao outro. Mas se um jogador 
“ delatar”  enquanto o outro “ coopera” , o “ delator”  ganha mais que se os jogadores 
“ cooperarem”  mutuamente. Neste jogo, uma resposta cooperativa é considerada, quando 
o jogador é recíproco com o outro de modo a reforçar o comportamento do “ oponente” . 
Delação é considerada, quando o jogador pune a resposta do outro. No Dilema do 
Prisioneiro repetido (IPD) o conflito está entre o comportamento que leva a uma média 
máxima no reforçador a longo prazo e o comportamento que dá a possibilidade do 
reforçamento máximo a curto prazo. Uma das estratégias utilizadas no jogo Dilema do 
Prisioneiro Repetido é a “ pagando na mesma moeda”  (tit-for-tat). Na estratégia tit-for-
tat, a opção por “ cooperar”  em uma tentativa é reforçada pelo outro jogador na próxima 
tentativa e a opção por “ delatar”  em uma tentativa é punida pelo outro jogador na 
próxima tentativa. Axelrod (1981) ao submeter participantes humanos em variadas 
estratégias no IPD, utilizando um computador como parceiro, identificou que a melhor 
estratégia para obter a cooperação foi a tit-for-tat (TFT). Porém, estudos em análise 
experimental do comportamento têm demonstrado que a repetição no TFT, não é o 
único parâmetro para promover a cooperação. Com humanos, a repetição no TFT tem 
promovido cooperação na maioria dos casos. Porém esta cooperação pode não correr ou 
tem sido maximizada dependendo da magnitude do reforço; da história de 
reforçamento; da reciprocidade entre participantes; se os participantes jogam com outra 
pessoa ou com o computador; do número de participantes envolvidos e da possibilidade 
do jogador “ ressetar”  o jogo e começar novamente. Os estudos em análise experimental 
do comportamento têm utilizado o modelo do jogo Dilema do Prisioneiro para 
identificar variáveis envolvidas nas relações sociais e também voltadas ao autocontrole. 
Algumas variáveis ainda não foram investigadas pro analistas do comportamento, nos 
estudos envolvendo o dilema do Prisioneiro, dentre elas está o acesso a pontuação do 



outro e o efeito de regras nas escolhas entre “ cooperar”  e “ delatar” . A investigação do 
efeito destas variáveis pode contribuir com os estudos já realizados em laboratório e 
permitir uma extensão à análise aplicada do comportamento, como por exemplo: 
economia, política, comunidade, cooperação e poluição.  
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Contagem e Equiparação de Conjuntos: Um Estudo Correlacional 
AUTORES: Paulo S. T. do Prado; Gislaine C. Bonalumi; Juliana C. Bonfim; Aline P. 
Ramirez; Elaine C. Pereira 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Estadual Paulista – Marília 
RESUMO: A pesquisa aqui relatada parte de uma controversa existente na literatura 
sobre o papel da contagem. Em algumas pesquisas, crianças que demonstravam 
habilidades de contagem e a ela recorriam para resolver problemas como, por exemplo, 
equiparar conjuntos de acordo com sua igualdade numérica, o faziam com sucesso, ao 
passo que crianças que não contavam eram mal-sucedidas em outras tarefas. Por outro 
lado, há autores que afirmam que a contagem é prescindível para o aprendizado de 
outras habilidades numéricas, tal como relacionar nomes de números falados, numerais 
impressos e conjuntos com quantidades correspondentes de itens. O que se propôs neste 
trabalho foi verificar a existência de correlação entre a contagem e a equiparação de 
conjuntos. Para tanto, foram elaboradas duas tarefas de contagem e uma de equiparação 
de conjuntos. As tarefas de contagem foram: 1) contagem de conjuntos totais, isto é  
contar os itens de um conjunto e dizer quantos são; e 2) contagem de subconjuntos, isto 
é, dado um “ grande”  conjunto, separar deste um conjunto menor com uma quantidade 
especificada de itens.  A tarefa de equiparação de conjuntos foi ministrada num contexto 
de matching to sample, no qual, dado um conjunto com 5 a 9 elementos como estímulo 
modelo, a criança deveria selecionar, entre dois outros conjuntos de comparação, o que 
equiparasse ao modelo quanto ao número de elementos. Essas tarefas foram ministradas 
a crianças em idade pré-escolar na forma de testes e os dados obtidos foram analisados 
usando-se o Coeficiente de Correlação de Spearman. Embora tenha-se observado uma 
correlação pouco significante entre a contagem de conjuntos totais e a equiparação de 
conjuntos, uma análise mais minuciosa dos dados mostrou correlações altamente 
significantes entre a contagem dos conjuntos modelo e/ou de comparação e a escolha do 
conjunto de comparação correto na tarefa de equiparação de conjuntos, replicando 
parcialmente os dados de K. S. Mix, publicados em 1999, no periódico Cognitive 
Development, com o título: Similarity and numerical equivalence: Appearances count. 
A discussão é conduzida no sentido de que a contagem é um pré-requisito para a 
aprendizagem de outras habilidades numéricas, as quais, por sua vez, são fundamentais 
para o aprendizado da matemática. Isso chama a atenção para o ensino da contagem na 
pré-escola para que se garantam às crianças condições favoráveis para o aprendizado da 
matemática. Essa relação causal, entretanto, só pode ser determinada de modo 
inequívoco pelo método experimental.  
 
Identificação de Diferentes Graus de Ansiedade na Aprendizagem da Matemática  
AUTORES: Elaine Cristina Pereira Costa; João dos Santos Carmo; Paula Valéria Souza 
Araújo; Melissa Fecury Nogueira; Rosana Mendes Éleres de Figueiredo 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade da Amazônia 
RESUMO: A aprendizagem da matemática tem se caracterizado pela aversão gerada em 
alunos em função dos diversos fracassos na tentativa de aprender seu conteúdo. Afora as 
dificuldades clássicas de aprendizagem da matemática, como discalculia e acalculia, 



dificuldades estas ligadas possivelmente a distúrbios orgânicos e perceptivos, a 
literatura internacional tem destacado um campo novo de investigação: a ansiedade 
matemática. Esta deve ser entendida como padrões desadaptativos diante de situações 
que envolvem a matemática, a ponto de o indivíduo apresentar comportamentos que são 
enquadrados dentro dos transtornos de ansiedade, como taquicardia, sudorese, sensação 
de desmaio, náuseas, sensação de descontrole ou paralisia. Estes indivíduos tendem a 
fugir ou se esquivar de situações que envolvem a matemática e têm buscado cada vez 
mais a ajuda profissional de psicólogos e outros profissionais da área da saúde. A 
presente pesquisa tem por objetivo fazer um levantamento de casos de ansiedade 
matemática, através da identificação de diferentes graus de ansiedade matemática por 
meio de uma escala de avaliação referente a situações variadas envolvendo a 
matemática. Os diferentes graus de ansiedade na escala variam desde “ nenhuma”  até 
“ extrema”  ansiedade e as situações apresentadas possuem relação ao dia-a-dia escolar e 
extra-classe referente à matemática. Participaram do estudo indivíduos de diversas 
faixas etárias e ambos os sexos, estudantes do ensino fundamental II (5a a 8a séries) de 
Escola particular e pública. Os resultados coletados até esse momento demonstram que 
os graus de ansiedade vivenciados em maior intensidade pelos alunos, de ambas as 
Escolas, são o “ moderado”  e “ alto”  e a incidência dos graus “ nenhum”  e “ extremo”  foi 
inexpressiva e pouco significativa diante das demais e nos mostram ainda que  
estudantes da escola pública apresentam nível maior de ansiedade quando comparados 
aos da escola particular. Outro dado relevante mostra que nas 6ª séries de ambas as 
escolas há predominância dos maiores níveis de ansiedade em relação às demais séries. 
Esses resultados coletados até o presente momento servirão como sistematização do 
estudo de ansiedade matemática e estudo para a possibilidade de tratamento de reversão 
da ansiedade matemática com os alunos que apresentarem nível mais elevado de 
ansiedade na Escala. Nesse sentido, esta pesquisa pretende contribuir com a literatura 
sobre ansiedade matemática ainda escassa em nosso País e com os inúmeros alunos, 
pais e professores que vivenciam essa problemática e buscam uma oportunidade de 
compreendê-la de forma mais abrangente.   
 
Implicação Familiar, Atitudes ante as Matemáticas e Rendimento Acadêmico 
AUTORES: Leila do Socorro Rodrigues Feio; Julio Antonio González Pienda; Jose 
Carlos Nunes; João dos Santos Carmo 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de Oviedo (Espanha) e Universidade da 
Amazônia 
RESUMO: Neste estudo investiga-se a relação entre a implicação familiar percebida 
pelos estudantes em relação ao seu trabalho acadêmico, na área das matemáticas, e sua 
atitude em relação a aprendizagem desta disciplina. Os dados foram coletados a partir 
de uma amostra de estudantes espanhóis de 6º. série da Educação Primária (EP), de 2º. 
E 4º. série do Ensino Secundário (ESO). A faixa etária corresponde a uma média de 12, 
14 e 16 anos de idade respectivamente. Os participantes são todos de escola pública. Os 
instrumentos utilizados neste estudo foram o Instrumento de Atitudes em relação as 
Matemáticas (IAM) e o Questionário de Implicação Familiar (CIF). Os resultados 
mostraram que para a variável sexo não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significativas entre a Implicação familiar percebida pelos estudantes destes cursos. Com 
relação a variável curso, os resultados mostraram que os estudantes de 6º. (EP) 
percebem mais positivamente a implicação familiar em relação ao seu trabalho 
acadêmico do que os estudantes de 2º. e 4º. série da (ESO). Além disso, à medida que os 
estudantes vão avançando a cursos superiores, tal percepção desta implicação diminui 
consideravelmente. Por último, os resultados deste estudo mostraram evidências 



consistentes que as variáveis do contexto familiar (p.e., as expectativas dos pais, as 
condutas de ajuda, o interesse pelos progressos dos filhos, etc.) estão significativamente 
relacionadas com o trabalho acadêmico dos estudantes com as atividades em relação às 
matemáticas, e conseqüentemente com o êxito acadêmico. O presente estudo sugere que 
se os pais se implicassem mais na vida acadêmica de seus filhos, provavelmente os 
estudantes, especialmente os adolescentes, poderiam melhorar seus resultados 
acadêmicos e suas atitudes ante a aprendizagem das matemáticas seriam mais positivas. 
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AUTOR: Fábio Leyser Gonçalves 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Presbiteriana Mackenzie 
RESUMO: A Análise Experimental do Comportamento e a Economia Comportamental 
têm, há muito tempo, utilizado modelos matemáticos para a descrição da relação entre 
variáveis ambientais e comportamentais. Muitos modelos fornecem uma descrição mais 
precisa da relação entre variáveis do que a linguagem normal permitiria e, com isso, 
permitem estudar melhor as influências de uma variável sobre outra. Além disso, o uso 
de modelos matemáticos permite previsões mais acuradas sobre as variáveis 
comportamentais. Muitos analistas do comportamento acabam por não utilizar esse tipo 
de ferramenta por dificuldades em utilizar a linguagem matemática. O presente trabalho 
tem como objetivo desmistificar o uso da linguagem matemática, procurando tornar 
claros os processos envolvidos na criação e avaliação desses modelos. Com relação à 
criação de modelos serão explorados os processos de extensão metafórica, de análise de 
relações entre variáveis a partir de gráficos de dispersão, bem como as propriedades dos 
tipos de função mais comuns como a linear, a hiperbólica a exponencial e a potência. 
Com relação à avaliação serão explorados os critérios de acurácia, generalidade e 
parcimônia. Todo o processo será ilustrado com dados reais de pesquisas relacionadas 
ao fenômeno de desvalorização pelo atraso.  
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AUTORA: Diana Tosello Laloni 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
RESUMO: Estudaram-se os fatores psicológicos presentes na relação saúde-doença, 
através da Análise do Comportamento e do estabelecimento de um perfil 
psicopatológico determinado por um instrumento. Pretende-se a compreender a relação 
do transtorno psicológico com a vulnerabilidade física. Utilizando-se o modelo 
comportamental efetuou-se o estudo de caso pela análise de contingências, para 
identificar comportamentos que possivelmente aumentaram a vulnerabilidade biológica 
dos indivíduos. A análise do comportamento apontou as variáveis ambientais 
relacionadas à instalação e manutenção das respostas em estudo e caracterizou-se como 
um estudo descritivo por indivíduo. Os comportamentos foram agrupados em categorias 
funcionais, denominadas de classes de comportamentos. O diagnóstico sintomatológico 
foi obtido através do instrumento de avaliação de sintomas psicopatológicos Escala de 
Avaliação de Sintomas-40 / EAS-40 adaptada por Laloni (2001), a partir da Escala de 
Avaliação de Sintomas-90-R / SCL-90-R, de Derogatis (1994). Essa avaliação 
psicológica estabeleceu o diagnóstico a partir da classificação das respostas em 
diferentes categorias diagnósticas. A correlação entre as classes de comportamento e os 



índices de sintomas psicopatológicos foi analisada. Os participantes foram adultos, com 
diagnóstico médico de doença dermatológica. Os dados foram obtidos através de 
entrevistas clínicas. Os resultados permitiram projeções futuras e modificações na 
relação comportamento saúde, para indivíduos e grupos. 
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AUTORA: Lidia Natalia Dobrianskyj Weber 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal do Paraná 
RESUMO: As interações entre pais e filhos têm sido objeto de pesquisas sistemáticas 
nas últimas décadas. A análise do comportamento, em particular, traz inovações e 
análises precisas sobre uma forma de práticas educativas parentais não-coercitiva, 
chamada de Disciplina Positiva. A compreensão dessas relações e de seus determinantes 
permite traçar estratégias de prevenção na dinâmica familiar e, conseqüentemente, 
contribuir ao desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. Dezenas de 
pesquisas analisando minuciosamente a interação pais e filhos, com mais de 3000 
participantes foram desenvolvidas no Núcleo de Análise do Comportamento da UFPR, 
utilizando-se as Escalas de Qualidade na Interação Familiar, Escalas de Responsividade 
e Exigência e outros instrumentos de avaliação comportamental. A análise dos dados 
mostrou de maneira estatisticamente significativa os fatores de risco (negligência 
parental, estilo autoritário, punição corporal, comunicação negativa, clima conjugal 
negativo) e de proteção (envolvimento e relacionamento afetivo, comunicação positiva, 
regras claras e consistentes, reforçamento contingente) ao desenvolvimento da criança, 
decorrentes dos estilos e das práticas parentais. Por exemplo, encontrou-se correlação 
negativa significativa entre o escore de depressão e todas as escalas positivas do EQIF, 
e entre todos os adolescentes considerados em situação de proteção, nenhum apresentou 
indícios de depressão (X²=5,230;gl=1;<0,05). Comparando-se uma população de 
adolescentes com alto desempenho acadêmico e adolescentes que cometeram atos 
infracionais, de mesmo nível socioeconômico, os primeiros apresentaram uma média 
significativamente maior em relação às práticas educativas positivas recebidas de seus 
pais e menor nas escalas negativas (t=7,27;p<0,000). Em relação à investigação de 
práticas parentais e auto-estima de adolescentes, maiores escores de auto-estima estão 
relacionados significativamente com alta comunicação positiva tanto iniciativa dos pais 
de expressão verbal e instrucional (F=12,749;p<0,001) quanto iniciativa dos filhos 
(F=6,848;p<0,05) e a comunicação negativa com menores escores de auto-estima dos 
adolescentes (F=6,664;p<0,05). Associado à pesquisa foi elaborado o Programa de 
Qualidade na Interação Familiar, um projeto de extensão ministrado gratuitamente nas 
dependências da universidade e em diversas comunidades socialmente desfavorecidas. 
É um programa com caráter preventivo e dirigido a pais, divididos em oito encontros 
vivenciais com os temas: princípios da aprendizagem, demonstração de afeto e 
envolvimento, regras, reforçamento, punição, comunicação positiva, autoconhecimento 
e modelo. A ênfase é colocada nos princípios de aprendizagem, ou seja, na compreensão 
de que, tanto os comportamentos adequados quanto os inadequados, são determinados 
pelos eventos antecedentes e conseqüentes. Em vista disso, é apresentada aos pais, a 
oportunidade para aprendizagem e utilização dos princípios da análise funcional para 
entender o seu próprio comportamento e as atitudes de seus filhos. São utilizados 
treinamentos específicos de habilidades sociais essenciais para a boa utilização de 
práticas educativas. Os resultados da observação e análise da aplicação do programa em 
cerca de 500 pais mostram que pais e mães passaram por um processo de 
conscientização e conseguiram discriminar comportamentos inadequados e estabelecer 
alguns repertórios novos na educação dos filhos.   
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FILIAÇÃO ACADÊMICA: UNIFESP 
RESUMO: A incidência de quadros demenciais tem sido cada vez maior, com o 
aumento da população idosa no Brasil e no mundo. Sendo que, a prevalência da 
demência em idosos depois dos 85 anos é de 20% a 36% e a incidência é de 2% a 4%. A 
cada cinco anos essas taxas tendem a duplicar. A Demência é caracterizada por perdas 
cognitivas e funcionais, diminuição dos recursos psicológicos e da expressão verbal da 
emoção, o que causa um aumento da freqüência e uma piora na intensidade das 
alterações comportamentais. O objetivo deste trabalho é descrever a fenomenologia e 
sintomatologia das síndromes demenciais e a aplicação teórica e prática das técnicas 
comportamentais e neuropsicológicas na reabilitação de alterações cognitivas e 
comportamentais em pacientes idosos. Desta forma, serão explorados os conceitos da 
Terapia Comportamental (TC) e da Terapia de Reminiscência (TR), suas peculiaridades 
e adequações aos diferentes níveis de alterações comportamentais e prejuízos 
cognitivos. A fundamentação da aplicação prática destas abordagens será abordada a 
partir de resultados de pesquisas científicas recentes sobre o impacto e limitações da 
Terapia Comportamental e a Reabilitação Cognitiva na melhora dos sintomas e 
alterações ocorridas na demência. Os resultados foram obtidos a partir de uma revisão 
literária sistemática de estudos clínicos e da aplicação de uma pesquisa clínica de 
avaliação do impacto da intervenção grupal comportamental em um grupo de idosos 
com demência, moradores de uma instituição de longa permanência, utilizando-se como 
instrumentos de avaliação a Escala de Avaliação de Alterações Comportamentais 
BEHAVE-AD e a Escala de Avaliação Funcional FAST. De forma geral, os estudos 
apontam para a eficácia da Terapia Comportamental e de Reminiscência na demência 
como tendência atual neste campo de pesquisa. 
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FILIAÇÃO ACADÊMICA: Clínica Particular (Goiânia); Universidade Católica de 
Goiás 
RESUMO: As práticas de mindfulness, inspiradas pelo contato entre as "terapias 
comportamentais da terceira onda " e a espiritualidade Oriental, encontraram suas 
primeiras aplicações na medicina comportamental durante a década de oitenta com o 
trabalhos de Kabat-Zin. É definido como estar intencionalmente atento, focado no 
presente, aberto para a vivência, sem esquivar de conteúdos negativos, participando com 
plena consciência dos seus alvos e valores, considerando o contexto relevante. O uso de 
mindfulness em diferentes abordagens comportamentais (Psicoterapia analitico-
funcional; Terapia de aceitação e compromisso; Terapia comportamental dialética; 
Terapia comportamental de casal integrativa) e cognitivo-comportamentais (p. ex. 
Terapia cognitiva baseada em mindfulness) é apresentado, esclarecendo o uso de 
exercícios formais e informais usados nestas abordagens. Finalmente, a literatura 
empírica é revisada, destacando os indícios de eficácia do treino de mindfulness e as 
indicações para uso no consultório. 
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FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal do Paraná 
RESUMO: A prevenção vem sendo conceituada de diversas formas e para muitas 
finalidades. Um conceito de prevenção baseado nos princípios da análise do 
comportamento, claro e preciso, pode auxiliar na avaliação e construção de práticas 
preventivas mais eficazes. O objetivo deste trabalho é, portanto, apresentar uma 
interpretação analítico-comportamental deste conceito. A definição de prevenção 
proposta busca analisar os antecedentes e conseqüentes de padrões de respostas que 
levam à adoção de práticas preventivas pela população, promovem o engajamento dos 
profissionais no oferecimento de serviços preventivos e incentivam o estudo da 
prevenção por parte de pesquisadores. Como metodologia, foi utilizada a análise 
estrutural de texto, que prevê, após a seleção do material bibliográfico pertinente, a 
identificação de categorias conceituais de interesse e de suas relações, além de uma 
análise crítica dos mesmos. Os textos utilizados foram selecionados a partir de três 
periódicos da área de análise do comportamento (Behavior Analyst Today, Behavior 
and Philosophy e Behavioral and Social Issues), de volumes da coleção Sobre 
Comportamento e Cognição, de um periódico dedicado exclusivamente à prevenção 
(Prevention and Science) e da base de dados Scielo na temática saúde pública. Conclui-
se que a prevenção define-se por interações complexas entre os comportamentos de 
vários personagens – sobretudo, clientes, profissionais e pesquisadores –, os quais, ao 
buscarem produzir, por diversos meios, conseqüências reforçadoras imediatas, 
promovem no longo prazo a manutenção de estados benéficos para indivíduos, grupos e 
culturas.  
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FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal da Bahia; Universidade de São Paulo 
RESUMO: Um programa de ensino de análise funcional para terapeutas 
comportamentais foi desenvolvido a partir de um levantamento feito na literatura sobre 
terapia comportamental identificando o que os terapeutas comportamentais fazem 
quando dizem que fazem análise funcional. Mesmo não existindo ainda modelos 
satisfatórios de como conduzir uma análise funcional em situação de terapia identificou-
se uma proposta para avaliar análises funcionais elaborada por Sturmey (1996), que 
parecia contemplar a maioria dos comportamentos relatados por terapeutas 
comportamentais, e com base nessa proposta foram listados dez pontos básicos para se 
considerar que uma análise funcional em situação de terapia está de fato sendo feita. O 
programa de ensino em análise funcional foi constituído de três módulos: revisão de 
princípios básicos, análises funcionais de casos relatados na literatura e análise 
funcional de pelo menos um caso atendido pelo terapeuta estagiário. Os procedimentos 
utilizados foram modelagem (reforçamento diferencial logo após a sessão de 
atendimento ou na correção dos relatos cursivos das sessões) e modelação (visão do 
próprio comportamento pela fita de vídeo e vivência da própria análise funcional do seu 
comportamento de analista durante as sessões de supervisão). O programa de ensino 
proposto foi eficiente no sentido de desenvolver o comportamento de fazer análises 
funcionais medido pela qualidade das análises elaboradas pelo terapeuta estagiário de 
casos relatados na literatura e do caso atendido por ele. O programa mostrou sua 
eficácia não só pela mudança no comportamento do terapeuta estagiário, mas 
principalmente pelos seus efeitos no comportamento do cliente.  
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AUTORES: Carlos Eduardo Costa1; Sérgio Dias Cirino2; Carlos Renato Xavier 
Cançado2; Paulo Guerra Soares1  
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Estadual de Londrina1; Universidade Federal 
de Minas Gerais2�
RESUMO: A noção de determinação do comportamento pelo contato com 
contingências atuais, apenas por meio de uma exposição prévia a um dado conjunto de 
contingências, evolui a partir de estudos em Análise Experimental do Comportamento. 
Tal concepção é central e definidora de uma área de pesquisas em Análise do 
Comportamento: a História Comportamental. Apesar de um consenso entre os 
pesquisadores acerca da noção de determinação histórica do comportamento dos 
organismos, o desenvolvimento dessa área deu-se de maneira assistemática, 
considerando-se estudos experimentais e conceituais. É apenas no ano de 1990, numa 
publicação intitulada Forgetting the lessons of History, que Barbara Wanchisen faz uma 
tentativa formal de definição do que seria “ história comportamental” . Nesse trabalho a 
autora analisa o que, até então, vem sendo tratado enquanto “ história comportamental” , 
e discute as implicações do estudo sistemático do tema, como reformulações 
conceituais, avanços metodológicos e aplicações a partir dos dados obtidos 
experimentalmente. À luz dos recentes avanços na área, este trabalho tem como objetivo 
apresentar reflexões acerca das questões levantadas por Wanchisen em 1990. Dentre 
estas, destacam-se a definição de história comportamental, a questão de transitoriedade 
ou não de efeitos de história, a consideração da noção de história latente, as implicações 
metodológico-conceituais que advém dos estudos sobre os efeitos de história, dentre 
outras. As reflexões apresentadas caminham na direção de constatar a importância de tal 
área de pesquisa e as implicações de seus achados para a compreensão da determinação 
do comportamento dos organismos. Considerando-se o modelo causal de seleção por 
conseqüências como um modelo eminentemente histórico, a reflexão sobre a história 
comportamental, além de coerente, faz-se necessária dentro do sistema conceitual e 
metodológico da Análise do Comportamento.  
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RESUMO: This presentation will focus on techniques and curricula proven to 
successfully help university students develop the skills necessary to successfully apply 
behavior analysis techniques in organizations, to help employees better succeed at their 
jobs, to increase safety and reduce injuries, and to improve other performances 
important to employees and organizations. 
Self-regulation of safety behavior 
RESUMO: Occupational safety and injuries at work are major concerns to workers and 
their families (as well as to organizations) around the world. There are highly effective 
behavioral techniques to improve work  safety and to reduce injuries at work.  However, 
these techniques rely primarily on peer monitoring and feedback.  Such peer mediated 
strategies are not effective or are impossible to use when people work alone. Therefore, 
there is a great need for research showing effective behavioral techniques involving 
self-management. This presentation will present data from several studies showing 
effective strategies of self-management of  occupational safety. 
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FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Paranaense 
RESUMO: O presente trabalho tem como principal objetivo verificar através de um 
estudo comparativo e de uma análise funcional como mulheres com idade entre 20 a 30 
anos e 40 a 50 anos vivenciam a experiência da separação conjugal. Contudo pretende-
se estudar os possíveis fatores relacionados à separação que podem levar as mulheres ao 
rompimento do relacionamento conjugal; identificando os possíveis obstáculos que as 
mulheres tiveram que superar para que viesse a optar posteriormente pela separação; e 
conhecer assim, suas expectativas frente a possíveis relacionamentos futuros.     Dados 
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), segundo o jornal “ Folha de 
São Paulo”  (2003), confirmam que o número de dissoluções de casamentos vem 
gradativamente aumentado no país. Segundo Féres-Carneiro (1998), o “ Anuário 
Estatístico Brasileiro de 1996”  indica que 71% das separações judiciais não consensuais 
foram requeridas por mulheres. Frente às estatísticas, percebe-se o alarmante número de 
mulheres que estão insatisfeitas com o casamento. A amostra são de cinco mulheres que 
se separaram na idade entre 20 a 30 anos e cinco mulheres que se separaram na idade 
entre 40 a 50 anos. Foram utilizados somente dados de mulheres com a separação de 
fato há mais de dois anos ou que já estão separadas judicialmente ou divorciadas. 
Realizou-se uma entrevista semi-estruturara com cada participante individualmente. 
Análise dos Dados. Para analisar os dados obtidos utilizou-se um estudo comparativo e 
a análise funcional, esta busca “ identificar a função, isto é, o valor de sobrevivência de 
um determinado comportamento”  (MATOS, 1999, p. 11). No estudo realizado, 
identificou-se como comportamento separar-se através de relatos das mulheres 
envolvidas. Para facilitar a realização da análise funcional dessa pesquisa, foram 
levantadas categorias de análise. Foram criadas 11 categorias antecedentes ao 
comportamento de separação, algumas delas são: Relatos sobre as expectativas em 
relação ao casamento, Relatos indicativos de Auto-Regras das participantes relacionadas 
ao casamento, Sentimentos relatados sobre o período anterior ao Casamento. Após 
foram levantadas as categoria referente as conseqüências, as quais são: Conseqüências 
Aversivas relatadas pelas participantes após a separação e Conseqüências positivas 
produzidas após a separação. A partir da realização dessa pesquisa, foi possível perceber 
que independentemente da faixa etária das participantes, não foram constatadas 
diferenças quanto à maneira pelas quais as mesmas vivenciaram a separação conjugal, 
sendo que isso corrobora com o referencial de Féres-Carneiro (2003) que ensina que a 
idade não é considerada um fator relevante no âmbito do processo de dissolução do 
vínculo conjugal. Entretanto, ao analisar a comparação entre as amostras, verificou-se 
que há diferença quanto à qualidade e freqüência das variáveis relacionadas à separação. 
Ao buscar um estudo mais profundo sobre a separação, verificou-se que em ambas as 
amostras existem mulheres que permaneceram no casamento principalmente sob o 
controle de reforçamento negativo, sendo assim a separação vivenciada como uma 
forma de alívio, superando as conseqüências aversivas advindas da mesma. Os 
principais fatores que podem ter influenciado as participantes quanto ao rompimento da 
união conjugal, levantados através das verbalizações das participantes foram traição, 
ciúmes, falta de diálogo e violência doméstica.  Quanto aos obstáculos que tiveram que 
superar para efetivar a separação, foram mencionados os filhos, a família e o medo da 
solidão. Em relação às expectativas frente a possíveis relacionamentos após a separação 
em ambas as amostras, percebeu-se que foram mais freqüentes nas participantes mais 
jovens terem expectativas positivas, ou seja, gostariam novamente de se relacionar com 
outros parceiros.   
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AUTORAS: Lígia Viana Andrade; Olivia Justen Brandenburg; Maura Alves Nunes 
Gongora 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Estadual de Londrina 
RESUMO: A história oficial das influências ao behaviorismo radical ensinada nos 
cursos de graduação em Psicologia obedece, em geral, uma ordem cronológica na 
apresentação de autores que foram denominados behavioristas. O objetivo deste 
trabalho é mostrar que se pode contar uma outra história, não oficial, do behaviorismo 
radical, baseada em sua epistemologia. É uma proposta fundamentada e sugerida nos 
textos de Mecca Chiesa, Edward Morris, José Antônio Damásio Abib e Nilza 
Micheletto, que discutem as influências filosóficas ao Behaviorismo Radical. Na versão 
comumente contada nos livros de introdução à Psicologia destacam-se, além de outras 
influências pertinentes, a reflexologia de Ivan Pavlov, o positivismo e o reducionismo 
de John Watson e o mecanicismo de Edward Tolman e de Clark Hull. No entanto, com 
o behaviorismo radical, B. F. Skinner propõe, justamente, um afastamento de todos 
esses modelos explicativos. Ele busca outros modelos de explicação científica entre 
os quais escolhemos destacar três. O primeiro corresponde ao modelo de seleção natural 
de Charles Darwin do qual Skinner constrói, por analogia, o modelo de variação e 
seleção (do comportamento) pelas conseqüências. Em segundo lugar, no modelo 
funcionalista de Esnest Mach ele busca a fundamentação para construir o modelo 
operante de análise do comportamento com base na descrição de relações funcionais 
entre o comportamento e o ambiente. Por último, Skinner busca no pragmatismo de 
Willian James, entre outras coisas, a fundamentação para justificar que o 
comportamento deva ser explicado por variáveis ambientais públicas que permitam não 
só a predição, mas a possibilidade de intervenção e planejamento de condições que 
favoreçam a ocorrência de novos comportamentos socialmente mais eficazes. Defende-
se aqui, que a história oficial é apenas cronologicamente e parcialmente apropriada, mas 
epistemologicamente equivocada. Aos últimos modelos de explicação citados, nos quais 
B. F. Skinner se fundamenta, não se podem atribuir características marcantes de 
reducionismo, positivismo ou mecanicismo, ao contrário do que se pode fazer com os 
modelos incluídos na história oficial. Sugere-se que essa outra história seja mais 
divulgada e debatida nos cursos de graduação e pós-graduação em Psicologia e, 
inclusive, com psicólogos de diferentes enfoques teóricos. Entende-se que se isso fosse 
feito, certamente reduziria a quantidade de características equivocadamente atribuídas 
ao behaviorismo radical e, além disso, auxiliaria os pesquisadores em análise do 
comportamento no planejamento de pesquisas e na interpretação de resultados. 
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FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Católica de Goiás 
RESUMO: Skinner, em Sobre o Behaviorismo, situa a Análise do Comportamento 
como um ramo da Biologia. Por outro lado, os behavioristas radicais tiveram vários 
pontos de discordância com outros pesquisadores interessados na biologia do 
comportamento como, por exemplo, os etólogos clássicos. Estes estudavam diferentes 
animais em seu ambiente de forma naturalística, e ressaltavam o caráter inato e 
“ instintivo”  do comportamento. Criticavam os behavioristas por estudarem poucas 
espécies em um ambiente muito distinto dos ambientes naturais onde haviam evoluído. 
Já os behavioristas adotavam uma metodologia experimental para estudar como o 



comportamento é aprendido. Criticavam os etólogos pela falta de controle experimental 
de suas observações, e pelas teorias inatistas e internalistas. Esta discordância gerou 
uma série de más interpretações das teorias de ambos os lados, e resultou na formulação 
de falsas dicotomias sobre natureza e aprendizado. O comportar de um organismo deve 
ser considerado como um fenótipo, logo só pode ser estudado em um contexto. O 
presente trabalho propõe discutir de forma didática o pensamento evolucionista de 
Darwin; e apresentar a Biologia Moderna a partir de seu aspecto funcional e 
evolucionista; a relação desta distinção com as investigações das causas próximas e 
últimas (as quatro perguntas de Tinbergen) e a contribuição no estudo do 
comportamento. Utiliza-se ainda o processo de modelagem do comportamento como 
ferramenta para ilustrar a seleção pelas conseqüências e sua relação com o modelo de 
causalidade possibilitado pelo evolucionismo de Darwin. Ressalta-se que assim como o 
ensino do evolucionismo é dificultado pelas noções de causalidade herdadas das 
tradições mecanicistas; a Análise do Comportamento também sofre prejuízos ao se 
apresentar como uma corrente contrária à tradição mentalista. Compreender, portanto, o 
desenvolvimento do pensamento biológico é essencial para contextualizar a proposta 
externalista de Skinner, e capacita o jovem analista do comportamento a entender, 
integrar e discutir com as diferentes sub áreas da Biologia.  
Apoio: CAPES; MCT/ CNPq – Instituto do Milênio; Procad 
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FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Estadual de Londrina�
RESUMO: O behaviorismo radical caracteriza-se principalmente pelos pressupostos de 
relações funcionais e seleção pelas conseqüências. Tal caracterização foi, entretanto, 
influenciada por várias correntes filosóficas, como ocorre com qualquer trabalho 
científico. O objetivo deste trabalho é apresentar as influências de outras ciências na 
formação das bases filosóficas do behaviorismo radical, desde seu inicio à atualidade. O 
método utilizado foi a leitura e análise da literatura pertinente. Como resultado, percebe-
se que, tal qual a obra de vários autores, a de Skinner teve influências que caracterizam 
tanto sua fase mais jovem quanto a mais madura. Seu pensamento em sua primeira fase 
é frequentemente alvo de críticas, ao contrário de sua fase madura, na qual se encontram 
suas maiores contribuições à ciência. Se ao seu pensamento forem dadas certas ênfases, 
este se aproxima ora de uma visão empirista, ora determinista ou positivista. Tais 
rótulos são delicados e torna-se necessário observar como, exatamente, encaixam-se ao 
pensamento skinneriano. Num primeiro momento, Skinner segue o modelo de ciência 
das ciências físicas, já em sua obra mais madura, segue o modelo biológico. 
Primeiramente, de 1930 a 1938, Skinner orienta sua obra sob a luz da visão mecanicista 
de mundo: todos os eventos eram derivados da relação causa e efeito, e, para os eventos 
em que esta relação não estava clara, havia especulações. Isto influenciou, 
principalmente, o conceito de reflexo de Skinner: a relação entre estímulo e resposta. A 
segunda influência das ciências físicas vem a partir do pensamento do epistemólogo 
Ernst Mach. Ele abandona a noção de causalidade mecânica e a reduz à descrição 
funcional entre sensações. Skinner, tomando esta proposta como sensata, afasta a 
análise do comportamento do interesse pela mediação de estruturas localizadas no 
sistema nervoso. Gradativamente, o pensamento skinneriano aproxima-se cada vez mais 
da proposta Machiana de ciência. A noção de explicação passa a ser a relação funcional 
entre eventos e entre organismo e ambiente. Foi a noção de relação funcional que tornou 
possível a inversão da relação da resposta com o estímulo reforçador presente no 
conceito de operante. De 1980 a 1990, Skinner orienta-se para o modelo biológico de 



ciência. A grande influência neste momento é o pressuposto da evolução por seleção 
natural, de Darwin. De acordo com Skinner, em certo aspecto o reforço operante se 
assemelha a seleção natural da teoria da evolução. Assim como as características 
genéticas que surgem como mutações são selecionadas ou rejeitadas por suas 
conseqüências, também novas formas de comportamento são selecionadas ou rejeitadas 
pelo reforço. Dado o fato de que toda forma de pesquisa e intervenção em Análise do 
Comportamento está fundamentada nas bases filosóficas do behaviorismo radical, 
conclui-se que o estudo destes alicerces é essencial a todos os profissionais da área. 
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AUTORES: Rafael Rubens De Queiroz Balbi Neto; Elizeu Batista Borloti 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal do Espírito Santo 
RESUMO: Em geral, as contingências do ensino de Estatística na Psicologia são 
marcadas por controle aversivo, reforçando a esquiva em grande parte dos estudantes. O 
resultado disso é uma descrição da disciplina como pouco útil à Psicologia. Entretanto, 
acreditamos que o domínio de alguns softwares pode tornar a Estatística mais 
reforçadora. Este trabalho tem o objetivo de informar as funcionalidades do software  
SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences) e orientar sobre os caminhos 
iniciais da sua utilização em pesquisas em Saúde Mental e Medicina Comportamental. 
Esta sessão primeiros-passos será efetivada assim: primeiro, os ouvintes serão situados 
diante da relação entre a Estatística e a Análise do Comportamento; segundo, serão 
apresentados aos mesmos o SPSS®; terceiro, um exemplo de aplicação prática do 
mesmo na clínica será discutido. Durante o estudo da Estatística, a utilização da simples 
calculadora permite ao estudante de Psicologia concentrar a sua atenção nos 
procedimentos estatísticos inerentes aos cálculos. Porém, a maioria das pesquisas em 
Psicologia é constituída por conjuntos de dados grandes e/ou de difícil análise, que 
podem ser processados com facilidade por softwares, dentre eles o SPSS®. De uso 
comum em instituições de pesquisa, o SPSS® poderá ser facilmente utilizado por 
analistas de comportamento iniciantes, já que foi desenhado para atender ao usuário sem 
repertório de programação e que pretende aplicar técnicas estatísticas em seus trabalhos 
(a vantagem é que ele pode ser baixado no site do fabricante em versão trial para ser 
utilizado por até 14 dias). Mesmo que, tradicionalmente, a Análise do Comportamento 
tenha abdicado da Estatística, o SPSS® pode ser uma boa solução para lidar com a 
previsibilidade de comportamentos. O programa realiza cálculos estatísticos, desde 
métodos de estatística descritiva simples, até procedimentos de análise multivariada 
mais complexos, completando-se ainda, com a visualização de gráficos e tabelas e, 
mesmo assim, o domínio das competências básicas a serem modeladas pela disciplina 
da Estatística permanece relevantes: 1) alocação correta dos dados, 2) solicitação de 
cálculos viáveis, 3) interpretação e análise correta de resultados. A partir da 
demonstração do uso do SPSS® na análise da efetividade da Terapia Cognitivo-
Comportamental em grupo, a sessão primeiros-passos concluíra reforçando a utilização 
de programas de Estatística nos processos de pesquisa e a necessidade do 
aprofundamento no estudo desta disciplina para a disseminação da Análise do 
Comportamento.  
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FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de Brasília 



RESUMO: Embora não haja consenso na literatura clínica quanto à definição do que 
seria impulsividade, esta tem sido apontada como um fator relevante para a 
compreensão de diversos problemas sociais, tais como: adicção, hiperatividade, 
desordens psiquiátricas, obesidade, jogar compulsivamente, violência, comportamentos 
sexuais de alto risco, entre outros. Na Análise Experimental do Comportamento, o 
conceito de impulsividade tem sido definido dentro de uma situação de escolha na qual 
variáveis como atraso e magnitude das conseqüências são confrontadas. Nessa situação, 
indivíduos que apresentam preferência por conseqüências imediatas, porém de baixa 
magnitude, em detrimento de conseqüências atrasadas e de maior magnitude têm sido 
denominados de impulsivos. O efeito de conseqüências atrasadas sobre o 
comportamento dos indivíduos tem sido mais sistematicamente investigado dentro de 
uma literatura conhecida como desconto do atraso. O desconto do atraso refere-se à 
perda do valor de uma conseqüência em função do atraso para o seu recebimento. Os 
resultados obtidos dentro dessa linha de pesquisa têm sugerido que indivíduos 
comumente denominados de impulsivos (alcoolistas, fumantes, usuários de cocaína e 
heroína, algumas patologias psiquiátricas, jogadores compulsivos e obesos) obtêm taxas 
de desconto do atraso significativamente maiores do que indivíduos que não apresentam 
esses comportamentos. Esse resultado sugere que diversos problemas sociais podem 
estar relacionados a uma baixa tolerância ao atraso do reforço.  
  No presente trabalho, será demonstrado que essa literatura: (1) oferece uma base 
conceitual para a compreensão de comportamentos-problema relativos a impulsividade 
como uma instância de escolha; (2) permite analisar como contingências competitivas 
do dia-a-dia podem perpetuar um padrão impulsivo; (3) pode fornecer bases para uma 
avaliação do tratamento desses comportamentos e de mudanças ambientais que 
favoreçam escolhas de autocontrole. Com base nisso, o objetivo principal será revisar os 
achados da pesquisa básica e sua potencial relação com a área aplicada. 
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AUTORES: Lucas Cordeiro Freitas; Thiago Magalhães; Almir Del Prette; Zilda A. P. 
Del Prette 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de São Carlos�
RESUMO: O Treinamento das Habilidades Sociais (THS) constitui-se como um campo 
de investigação e aplicação do conhecimento psicológico sobre o desempenho social. 
Inicialmente considerada apenas como área de aplicação de métodos de solução de 
problemas interpessoais, tais como timidez, depressão e fobia social, os estudiosos 
pouco se preocuparam em teorizar sobre a área de THS. Atualmente, devido ao alcance 
de suas aplicações e investigações, têm se observado esforços na tentativa de 
fundamentar teoricamente essa área. A formação desse campo ocorreu com base em 
diferentes modelos teóricos, podendo-se constatar a carência de uma teoria geral única 
que integre seus diferentes conceitos. Os diferentes modelos conceituais e hipóteses 
explicativas associadas ao THS expressam a multiplicidade de fatores a serem 
considerados na análise do desempenho social. Alguns autores indicam que o THS 
identifica-se com a tendência geral da Terapia Comportamental de incorporar 
procedimentos efetivos de outras abordagens teóricas, desde que mantenham 
compatibilidade com as suas bases conceituais. Não obstante a dificuldade em delimitar 
claramente a área de THS, alguns conceitos podem ser considerados fundamentais para 
a sua compreensão. Dentre esses conceitos-chave, destacam-se os de desempenho 
social, habilidades sociais, competência social e assertividade. Esses conceitos básicos 
têm sido muitas vezes utilizados como sinônimos, provocando controvérsias e dúvidas 
tanto entre profissionais quanto naqueles pouco familiarizados com essa temática. 



Diante dessas considerações, o objetivo do presente trabalho é apresentar, utilizando o 
recurso de instrução programada, um panorama geral da área do THS, destacando os 
conceitos básicos que o embasam, especialmente os de desempenho social, habilidades 
sociais, competência social e assertividade. Pretende-se fornecer uma introdução aos 
conceitos fundamentais da área a estudantes de Psicologia e a profissionais não-
familiarizados com essa temática.   
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AUTORES: Pablo Cardoso de Souza; Myriam Rodrigues ; Josele Abreu-Rodrigues 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de Brasília 
RESUMO: A distinção entre comportamento governado por regras e comportamento 
modelado pelas contingências tem sido uma das grandes contribuições da análise do 
comportamento para a compreensão do comportamento humano. O primeiro é 
controlado por estímulos verbais que descrevem completa ou parcialmente as 
contingências (regras), enquanto o segundo resulta da exposição direta às contingências 
na ausência de estímulos discriminativos verbais. Embora apresentem processos de 
aquisição diferenciados, ambos são comportamentos operantes, ou seja, são controlados 
por suas conseqüências ambientais. O controle por regras facilita o processo de 
aprendizagem, principalmente quando as contingências são complexas, atrasadas, 
imprecisas ou aversivas. No entanto, regras retardam o estabelecimento de controle por 
novas contingências ou, alternativamente, promovem insensibilidade a mudanças nas 
contingências. Uma vez que essa insensibilidade nem sempre é vantajosa do ponto de 
vista adaptativo, diversos pesquisadores têm tentado identificar variáveis que poderiam 
promover a sensibilidade do comportamento governado por regras. Dentre as variáveis 
já identificadas encontram-se o conteúdo das regras, a história de reforçamento e de 
punição por seguir regras, o nível de variabilidade comportamental no momento da 
mudança nas contingências, a discriminabilidade da mudança, o grau de contato com a 
discrepância entre regra e contingência e a densidade de reforços contingentes ao 
comportamento de seguir regras. Quando o controle verbal é exercido por estímulos 
gerados pelo próprio indivíduo, tais estímulos são denominados de auto-regras. Os 
estudos sobre os efeitos de auto-regras têm focalizado as variáveis de controle da 
correspondência entre o comportamento verbal e o comportamento não verbal. Essa 
correspondência é mais comumente observada quando a auto-regra é modelada (em vez 
de instruída), quando as contingências em vigor exercem um fraco controle 
discriminativo e quando o indivíduo apresenta uma história de reforçamento 
contingente à correspondência. Além disso, alguns estudos também indicam que auto-
regras, assim como as regras, facilitam a aquisição e diminuem a sensibilidade do 
comportamento. Ou seja, regras e auto-regras são funcionalmente equivalentes. Esses 
resultados da pesquisa básica sobre controle verbal podem ser relevantes para o 
contexto clínico tanto em termos da aquisição de novos comportamentos quanto da 
generalização dos mesmos para o ambiente natural. Por exemplo, (1) uma vez que 
geram insensibilidade, regras devem ser utilizadas com cautela e, quando a avaliação 
comportamental justificar seu uso, a modelagem deve ser implementada 
simultaneamente para reduzir a insensibilidade; (2) é importante promover variabilidade 
comportamental de modo que, no caso de mudanças ambientais (muitas delas 
imprevisíveis), o cliente disponha de alternativas para lidar com essas mudanças; (3) 
quando o comportamento-problema consiste no seguimento indiscriminado de regras, o  
terapeuta deve evitar a utilização de regras, sendo mais adequado treinar o cliente a 
discriminar regras que devem (ou não) ser seguidas.  
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AUTORAS: Maria Amália Morais Pereira; Mayra Gaiato Meneghello; Tatiana Freire; 
Ana Luiza Haddad 
RESUMO: Pesquisas em Análise do Comportamento freqüentemente combinam 
comparações entre condições de controle e condições experimentais, o que torna 
possível fazer inferências sobre quaisquer efeitos que as variáveis manipuladas possam 
produzir sobre o responder. Delineamentos experimentais são as maneiras como 
produzimos essas comparações experimentais. Nosso objetivo será o de explicitar as 
características básicas, as variações e os problemas e limitações dos principais 
delineamentos utilizados em pesquisa experimental com delineamento de sujeito único: 
reversão (ABAB), linha de base múltipla, mudança de critério e tratamentos múltiplos. 
Também serão apresentadas as indicações de uso de cada delineamento partindo de 
possíveis problemas de pesquisa e as implicações da escolha do delineamento para a 
coleta e análise dos dados. 
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RESUMO: A doença de Alzheimer (DA) é a forma mais comum de demência senil e 
caracteriza-se, de um modo geral, por: perda de memória, confusão e desorientação; 
ansiedade, agitação, ilusão, desconfiança; dificuldades com as atividades da vida diária 
como alimentar-se e banhar-se; dificuldade em discriminar familiares e amigos; perder-
se em ambientes conhecidos; dificuldades com a fala e a comunicação; dificuldades 
para realização de cálculos simples; distúrbios do  sono; dependência progressiva. É um 
quadro degenerativo do sistema nervoso central, progressivo e, até o momento, 
irreversível. Estima-se que, no Brasil, haja em torno de 1.200.000 pessoas com DA 
acima de 65 anos e com predominância do sexo feminino. O presente trabalho tem por 
objetivo expor informações básicas sobre DA e indicar as contribuições da Análise do 
Comportamento tanto aos portadores de DA quanto aos seus cuidadores. Abordar-se-á 
brevemente: etiologia, alterações neurofisiológicas e neuroquímicas, tipos de 
diagnóstico, noções de diagnóstico diferencial, estágios de desenvolvimento da DA, 
prognóstico, tratamentos convencionais. Ênfase será dada ao entendimento proposto em 
Análise do Comportamento relacionado à perda de memória, dificuldades de leitura, 
escrita e matemática e desempenho em Atividades de Vida Diária. Estas contribuições 
serão agrupadas em quatro áreas: 1) modelo explicativo com base em controle de 
estímulos; 2) técnicas e procedimentos para aquisição e manutenção de atividades 
de vida diaria; 3) roteiro de treinamento para cuidadores; 4) aproximação entre Análise 
do Comportamento e Neurociências.  
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FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal do Paraná 
RESUMO: Diferentes pesquisas com índices estatísticos bastante adequados, realizadas 
com crianças e adolescentes, mediram as interações pais e filhos e permitiram a 
validação de um instrumento para avaliação das interações familiares, as Escalas de 
Qualidade de Interação Familiar – EQIF. O instrumento final tem 40 questões 
agrupadas em 9 pequenas escalas que avaliam práticas parentais e aspectos de interação 
familiar: relacionamento afetivo/envolvimento, regras/monitoria, comunicação positiva 



dos filhos, comunicação negativa, punição física, modelo, sentimento dos filhos, clima 
conjugal positivo e clima conjugal negativo. Foram também testados pontos de corte 
para situação de risco e de proteção, tanto para crianças quanto para adolescentes. Os 
dados das pesquisas foram uma base para a elaboração de um programa preventivo em 
forma de Curso Vivencial para Pais. O curso é estruturado em oito encontros semanais 
de duas horas, com os seguintes temas: princípios da aprendizagem, demonstração de 
afeto e envolvimento, regras, reforçamento, punições e conseqüências para 
comportamentos inadequados, comunicação positiva, autoconhecimento e modelo. 
Diversos recursos didáticos são utilizados, como tarefas para casa, auto-registro, vídeos, 
vivências, role playing e material apostilado. São utilizados treinamentos específicos de 
algumas de habilidades sociais essenciais para a boa utilização de práticas educativas. O 
curso denomina-se Programa na Qualidade na Interação Familiar e constitui-se em um 
projeto de extensão de uma universidade pública, atingindo comunidades 
economicamente desprivilegiadas.  Os resultados de diferentes grupos de pais que 
passaram pelo programa de qualidade na interação familiar mostram que pais e mães 
passaram a modificar comportamentos inadequados, revelando-se este procedimento 
vivencial como adequado para a prevenção e modificação de estratégias educativas 
parentais. A análise do comportamento tem como premissa que o comportamento ocorre 
em função da interação do indivíduo com o ambiente. Isso permitiu pensar numa 
intervenção com pais, que como conseqüência refletirá em mudanças no 
comportamento dos filhos, aprimorando a qualidade de interação familiar. 
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FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de São Carlos 
RESUMO: Os princípios básicos da Análise do Comportamento foram desenvolvidos a 
partir de pesquisas que testaram procedimentos para identificar a aquisição e 
manutenção de comportamentos em situações experimentais. Os resultados acumulados 
ao longo de décadas de pesquisas realizadas com animais produziram um corpo sólido 
de princípios e parâmetros gerais sobre aprendizagem de comportamentos diante de 
contingências ambientais diversas. A análise experimental do comportamento humano 
no laboratório teve por objetivo o teste da generalidade dos princípios entre espécies e a 
análise isolada das contribuições dos princípios para a compreensão de fenômenos mais 
complexos como, por exemplo, comportamentos sociais e lingüísticos. A complexidade 
das variáveis presentes e as peculiaridades de repertórios comportamentais observados 
nas pesquisas decorrentes da ampliação da população estudada, de animais para crianças 
e adultos com características e problemas distintos, gerou a necessidade de 
planejamentos específicos para atestar os princípios gerais da teoria. Juntamente à 
adaptação dos procedimentos experimentais às necessidades das diferentes populações, 
a identificação dos parâmetros estudados nas condições controladas de laboratório com 
animais e humanos deve contribuir, em última análise, para a compreensão de 
comportamentos humanos ocorrendo no seu ambiente natural nas diversas situações nas 
quais o trabalho do psicólogo deve abranger: nas clínicas, nas escolas, nos hospitais, etc. 
É fundamental, portanto, que conceitos advindos das pesquisas experimentais forneçam 
subsídios à teoria comportamental para descrição e análise de situações do cotidiano. A 
literatura ressaltou que o aumento da complexidade dos ambientes e das relações 
analisadas experimentalmente gerou dados cada vez mais complexos cuja 
sistematização e compreensão requer sólido suporte conceitual. Neste contexto, a 
análise de contingências é um instrumento conceitual útil para a descrição de fenômenos 



comportamentais complexos por possibilitar a identificação de relações de 
interdependência entre classes de estímulos antecedentes, classes de respostas e classes 
de estímulos conseqüentes. O pressuposto no qual a presente proposta se baseou é que a 
análise de contingências é um instrumento poderoso tanto para o estudo de fenômenos 
no laboratório como para a aplicabilidade na compreensão de comportamentos em 
situações naturais. O objetivo é apresentar um procedimento para a identificação e 
descrição de contingências em vigor em situações de aprendizagem de novos 
comportamentos por crianças pequenas dentro e fora de ambientes experimentais. O 
trabalho foi elaborado com base nos resultados de dez anos de pesquisas e intervenções 
realizadas por alunos de graduação e pós-graduação sobre as variáveis em vigor em 
situações naturais e planejadas para promover o desenvolvimento e aprendizagem de 
crianças. As pesquisadoras utilizarão videioteipes de situações de brincadeira entre 
crianças e adultos como meio para descrição e análise das relações de contingências 
estabelecidas entre estímulos com função de antecedentes, respostas das crianças e 
estímulos conseqüentes. Os resultados esperados envolvem, por parte dos ouvintes, a 
identificação da importância da análise minuciosa de contingências para a compreensão 
e repertórios comportamentais complexos e a necessidade do ajuste constante do olhar 
do psicólogo para as variáveis que efetivamente adquirem controle quando se observa 
determinado fenômeno comportamental, qualquer que seja o ambiente de trabalho.  
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RESUMO: Julgamento, tomada de decisão e comportamento de escolha são vistos 
como fenômenos possíveis de serem estudados por uma ciência. A Psicologia Cognitiva 
estuda esses fenômenos como se eles fossem instâncias separadas, cada um ocorrendo 
em momentos separados, onde o produto final seria o comportamento de escolha. Para a 
Análise do Comportamento, essas três instâncias são estudas como um único fenômeno, 
o próprio comportamento de escolha, que é influenciado por mudanças nos estímulos 
discriminativos e mantidos por suas conseqüências (Rachlin, 1989). No presente 
trabalho, serão apresentados aspectos básicos de conceitualização e estudo sobre o 
comportamento de escolha. O estudo sobre comportamento de escolha foi proposto 
primeiro na Análise do Comportamento por Skinner em 1950 e, então propondo uma 
simples metodologia para que pudesse evitar interpretações mentalistas para tal 
fenômeno. Decorrendo desta metodologia, o estudo sobre comportamento de escolha foi 
sistematizado por Herrnstein (1970) que verificou que o comportamento não era 
influenciado apenas pelo reforço diretamente relacionado àquela resposta. Para 
Herrnstein, todo comportamento operante é um comportamento de escolha, onde outros 
comportamento concorrentes e incompatíveis podem ser  emitidos. Diante disto, é 
formulada a Lei de Igualação, e de acordo com ela a distribuição do comportamento 
tende a igualar a distribuição de reforços entre duas ou mais alternativas. A lei de 
Igualação se aplica tanto ao comportamento estudado em laboratório (Herrnstein, 1970) 
quanto no ambiente natural (Baum, 1974). Porém, para vários dados a Lei proposta não 
os descreviam, assim, Baum propõe a Lei Generalizada de Igualação, onde não só a 
freqüência de reforços determinaria a distribuição de respostas, mas também seus 
respectivos parâmetros; atraso do reforço (Davison, 1988), magnitude do reforço 
(Todorov, 1973) e reforço condicionado (Pedroso & Todorov, 2005). A Lei 
Generalizada de Igualação vem sendo aplicada em vários contextos, devido o fato que 
um comportamento pode aumentar ou diminuir sua freqüência sem que seja diretamente 
manipulado. Tanto para dados individuais quanto para dados de grupos a relação do 



comportamento com seu ambiente vem sendo bem descrita pela Lei Generalizada de 
Igualação (Pedroso & Coelho, 2006).   A proposta para tal conhecimento se deve ao fato 
de que nos contextos onde comportamento ocorre (clinica, escolas, instituições) podem 
ocorrer mudadas em sua freqüência sem que haja a necessidade do uso de estímulos 
aversivos e extinção evitando assim a probabilidade de que comportamentos emocionais 
venham a ser estabelecidos. Além do mais, a importância da divulgação desta teoria 
para que novos estudos venham surgir para um melhor entendimento do processo 
comportamental dos seres vivos.   
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Rodrigues 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Pontifícia Universidade Católica – Minas Arcos 
RESUMO: Este trabalho relata parte de uma pesquisa em desenvolvimento que tem 
como objetivo identificar as possíveis influências dos estímulos estressores na 
aprendizagem operante, no padrão de alimentação e de ganho e perda de peso de ratos 
albinos. Como estímulo estressor foi utilizado o ruído constante de um rádio, não 
sintonizado, com volume equivalente a 30 decibéis. Para verificar a aprendizagem 
operante, os ratos passaram por três sessões experimentais: 1) nível operante e treino ao 
bebedouro, 2) modelagem e reforçamento contínuo e 3)diferenciação do comportamento 
de saltar, e para verificar a quantidade de ração consumida e o ganho e perda de peso, os 
ratos e a ração foram pesados semanalmente. Participaram, até o momento, 12 sujeitos 
experimentais (Ss), ratos albinos machos, espécie Rattus Norvegicus, linhagem Wistar, 
com idade aproximada de 120 dias e peso médio de 270 gramas. Os Ss foram divididos 
em dois grupos experimentais G1 e G2 (com seis Ss em cada grupo). Utilizou-se: a 
caixa de condicionamento operante, modelo ELT–02, um rádio da marca Sunny, 
modelo RM 389 e uma balança da marca Filizola.  Os ratos foram submetidos às 
seguintes condições experimentais: O G1 foi submetido ao estímulo estressor por 75 
horas (3 horas diárias durante 25 dias, incluindo os dias da realização das três sessões 
experimentais); o G2 por 60 horas (3 horas diárias durante quatro dias da semana num 
total de 20 dias, o estímulo estressor foi suspenso nos dias anteriores aos experimentos). 
Os resultados obtidos mostraram que no experimento de nível operante, os Ss do G2, 
pareciam estar mais agitados, pois emitiram em média mais respostas emocionais e 
comportamentos de farejar, andar, erguer-se e lamber que o G1, enquanto esses Ss 
permaneceram mais tempo parados. No experimento de treino ao bebedouro o G1 
gastou mais tempo para associar o ruído do bebedouro com a liberação do reforço, em 
média 30 minutos a mais que o G2. No experimento de modelagem, não houve 
diferença significativa no tempo de modelagem para os dois grupos, porém os Ss do G2 
necessitaram de mais reforços para serem modelados a pressionar a barra. No 
experimento de reforçamento contínuo o G2 emitiu respostas emocionais com menor 
freqüência, mas gastou 18 minutos e emitiu em média 59 respostas de pressão à barra 
(RPBs) a mais que o G1. No experimento de diferenciação do comportamento de saltar 
o G2 gastou 1h07min a mais que o G1 para executar o experimento. Em relação ao 
ganho e perda de peso o G1 ganhou em média 18 gramas a mais que o G2, e consumiu 
6 gramas de ração a mais. Os resultados sugerem que os estímulos estressores 
apresentados em alguns dias da semana (condição experimental do G2) interfere mais 
na aprendizagem operante e no padrão de ganho e perda de peso dos ratos. Condição 
essa que os deixou mais agitados, comparada com a presença de estímulos estressores 



diários. Como se trata de uma pesquisa em desenvolvimento, outras condições 
experimentais serão testadas. Pesquisa financiada pelo PROBIC PUC-Minas 
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AUTORES: Elen Gongora Moreira; Sergio Vasconcelos Luna 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Pontificia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP 
RESUMO: Há quase 30 anos princípios da análise do comportamento vêm sendo 
aplicados às organizações, sob a forma de pesquisas e intervenções, e, pelo menos parte 
do conhecimento produzido vem compondo uma área denominada Organizational 
Behavior Management (OBM). Um marco fundamental para os que trabalham em OBM 
e a tomam como objeto de estudo foi a criação de seu periódico oficial o Journal of 
Organizational Behavior Management (JOBM), que serviu de veículo para a publicação 
de sua produção. Desde sua origem, o periódico vem publicando artigos sobre 
aplicações de gestão comportamental nos negócios, governo e serviços organizacionais. 
Segundo informações contidas nas contracapas dos exemplares, sobre os propósitos do 
JOBM, bem como nas orientações para o envio de artigos para análise, os artigos a 
serem publicados no JOBM devem buscar o avanço do conhecimento da análise 
aplicada do comportamento em ambientes de trabalho. No entanto, encontraram-se na 
literatura alguns autores que questionam a direção que a área de OBM vem tomando. 
Por exemplo, Hyten (2002), Ghezzi (2001), Mawhinney (2001 e 2000) e Hayes  (1999), 
apontam que parece existir alguma confusão na comunidade de OBM se for considerado 
seu objeto de estudo e a inserção de conceitos e modelos externos à tradição da análise 
do comportamento. Mawhinney (1984) afirmou que o campo está perdendo contato 
com a análise do comportamento e que a comunidade de OBM não deveria afastar-se 
dos conceitos da análise do comportamento e da análise aplicada do comportamento. De 
fato, parece haver uma ambigüidade na literatura: se, por um lado, o JOBM é definido 
como um periódico de pesquisa aplicada em análise do comportamento no contexto 
organizacional, por outro há “ dúvidas”  sobre se o que vem sendo produzido e divulgado 
nesta área pode ser considerado como pesquisa em análise aplicada do comportamento. 
Em vista disso, e com o intuito de se avaliar melhor esta questão, realizou-se uma 
análise da política editorial do JOBM e de dois artigos históricos sobre a área: o de 
Dickinson (2000) e o de Mawhinney (2000). Com os resultados obtidos, não foi 
possível sustentar que o JOBM seja um periódico voltado para publicação de pesquisa 
aplicada em análise do comportamento no contexto organizacional.  No entanto, ao se 
compreender a história da área de OBM e do JOBM foi possível evidenciar as 
mudanças ocorridas nesta área de pesquisa e aplicação bem como, compreender os 
fatores relacionados com as afirmações levantadas pelos autores que questionam a 
direção deste campo de atuação. A proposta deste trabalho é justamente apresentar os 
aspectos históricos da área de OBM e sua relação com críticas realizadas por diversos 
autores entre eles Agnew (1999) e Malott (1999).  
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FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de Brasília 
RESUMO: A Farmacologia Comportamental é uma disciplina fruto da síntese entre a 
Farmacologia e a Análise do Comportamento. Cada uma dessas ciências evoluiu a seu 
modo, desenvolvendo teorias e técnicas específicas; a primeira tem como objeto de 



estudo a ação de fármacos no organismo e a resposta desse em relação aos fármacos, e a 
segunda prima pelo estudo das variáveis que controlam o comportamento. Portanto, a 
Farmacologia Comportamental nasce com a responsabilidade de avaliar o efeito desses 
agentes químicos sobre o comportamento, assumindo os agentes químicos (fármacos) 
como variáveis independentes e a freqüência dos comportamentos como variável 
dependente. Esquemas de reforçamento têm sido uma das principais ferramentas de 
pesquisa na farmacologia comportamental, uma vez que esses provêem linhas de base 
sensíveis inclusive a manipulações farmacológicas. Essa acepção proveu à análise do 
comportamento uma formulação (a taxa dependência), a qual previa que a diferença na 
ação farmacológica dependia da taxa de resposta dos animais. Contudo, a partir da 
segunda metade da década de setenta houve um aumento das publicações envolvendo os 
mecanismos comportamentais de ação e esses estudos mostravam os limites da proposta 
taxa-dependente. Atualmente a Farmacologia Comportamental possui uma série de sub-
áreas, a saber: drogas como conseqüência para o responder; como estímulos 
discriminativos; os parâmetros comportamentais da situação; efeito da droga na 
capacidade perceptual dos animais; efeitos tóxicos sobre o comportamento, etc. Porém, 
aponta-se que, em função da evolução de técnicas da área da Farmacologia, houve, por 
parte dessa ciência (farmacologia), uma melhor estruturação teórica e de fácil 
organização dos dados de pesquisa. Como conseqüência, desviou-se a atenção das 
pesquisas com variáveis comportamentais e poucas áreas de investigação em 
Farmacologia Comportamental resistiram a essa mudança. Portanto, a Farmacologia 
Comportamental parece não estar mais direcionada prioritariamente à análise da 
influência do ambiente passado ou corrente na modificação da ação de drogas, nesse 
sentido, apresenta-se uma disposição metodológica que resgata tal interesse.  
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AUTORAS: Jocelaine Martins da Silveira1; Glenn Callaghan2 

FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal do Paraná1; San Jose University2 

RESUMO: A Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) é uma estratégia de intervenção 
clínica em Análise do Comportamento proposta por R. J. Kohlenberg e M. Tsai na 
década de oitenta. Destina-se ao tratamento de pessoas com dificuldades em 
relacionamentos íntimos. De acordo com Kohlenberg e Tsai (1987; 1991) muitos 
eventos importantes de um ponto de vista clínico ocorrem durante a sessão de terapia. E 
o terapeuta deve estar atento não apenas ao que o cliente lhe relata, mas ao que o cliente 
faz durante as sessões. De um ponto de vista conceitual, a FAP admite que o 
comportamento do cliente pode ser influenciado por três funções de estímulo na  
interação com o terapeuta: funções discriminativas, eliciadoras e reforçadoras. Os 
proponentes da FAP classificaram três tipos de comportamentos do cliente que ocorrem 
durante a sessão e merecem conseqüenciação especial. Eles foram chamados de 
Comportamentos Clinicamente Relevantes (CRB) e se distinguem em CRB1, CRB2 e 
CRB3. Os primeiros são relacionados ao problema clínico do cliente e devem ter sua 
freqüência diminuída ao longo do processo terapêutico. O CRB2 é uma classe de 
comportamento cuja pouca força relaciona-se ao problema clínico. Portanto, se a terapia 
for bem sucedida, tendem a aumentar sua freqüência. O CRB3 refere-se às 
verbalizações do cliente sobre seu comportamento, considerando as variáveis que o 
influenciam. A FAP prescreve regras ao terapeuta para instrumentalizá-lo no manejo 
dos CRB. 
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5(6802�� No dia a dia do trabalho do psicólogo e particularmente em situações 
clínicas, ele observa um processo comportamental que consiste na volta da emissão de 
comportamentos que, há tempos, não eram mais emitidos pelo seu cliente. Por exemplo, 
é muito comum, quando ocorre o rompimento de uma relação de amor, que o cliente 
volte a procurar um amor antigo. Por volta da década de 40, esse processo 
comportamental passou a ser estudado, tendo sido denominado regressão. Nos estudos 
daquela época, de modo geral, era estudada a volta da emissão de um comportamento 
previamente adquirido, frente a uma situação aversiva que seguia a aprendizagem de um 
outro comportamento. Na década de 80, o fenômeno de re-emissão de um 
comportamento anteriormente adquirido passou a ser estudado também em situações, 
nas quais um procedimento de extinção era aplicado ao segundo comportamento. Nessa 
época, no ambiente das pesquisas experimentais, o processo foi denominado 
“ ressurgência induzida por extinção”  e definido como sendo a recorrência de um 
comportamento previamente reforçado (Comportamento 1), em uma situação, na qual 
um outro comportamento (Comportamento 2) que vinha sendo reforçado deixa de 
produzir conseqüências. Um aspecto fundamental, na análise desse fenômeno 
comportamental, é a necessidade de se demonstrar que este processo difere de situações 
corriqueiras em que os indivíduos alternam entre diferentes comportamentos sob 
controle de estímulos e difere de processos como a recuperação espontânea ou a 
variabilidade comportamental induzida pela extinção. Caso contrário, o conceito não 
teria valor explicativo nem tão pouco descritivo, pois existem inúmeras situações em 
que comportamentos previamente adquiridos voltam a ocorrer sem que isto se 
caracterize como sendo ressurgência. Uma possibilidade de investigar as variáveis que 
possam determinar a ressurgência em contextos em que comportamentos complexos são 
apresentados, surgiu com os estudos sobre equivalência de estímulos, que permitem 
uma análise do responder a relações de classes equivalentes reorganizadas. Os estudos 
de laboratório sobre a ressurgência, tanto aqueles que investigam o fenômeno em 
situações de operante livre com animais como os que estudam esse fenômeno com seres 
humanos, são importantes porque apresentam condições para que se possa fazer 
predições de comportamentos diante de situações de extinção ou de punição em 
ambientes complexos e em particular na clínica psicológica.  
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FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Católica de Goiás 
AUTORES: Marcelo Borges Henriques 
RESUMO: Por longos anos, as regras, definidas por Skinner como estímulos 
discriminativos verbais especificadores de contingências, foram consideradas como 
promotoras de insensibilidade comportamental. Contudo, observa-se na literatura a 
presença de duas definições distintas de sensibilidade comportamental, as quais 
possibilitam diferentes interpretações diante de um mesmo conjunto de dados. Outro 
aspecto relevante na literatura de regras e sensibilidade comportamental diz respeito a 
constante negligência, dos estudos realizados, sobre o fato muito bem descrito por 
Cerutti de que, no episódio de seguimento de regras, existem duas contingências em 



operação; a contingência do seguimento e a contingência colateral. Com o presente 
exposto, o artigo tem por objetivo apresentar uma breve análise teórica das questões 
relevantes concernentes aos estudos de regras e sensibilidade comportamental, 
pretendeu-se, portanto, versar sobre os diferentes conceitos de sensibilidade 
comportamental, suas implicações na prática científica e propor um modelo 
diferenciado de pesquisa. Conclui-se que como estímulo discriminativos a regra 
obedecerá aos mesmos princípios dos operantes discriminados de tipo não-verbal. Logo, 
a insensibilidade às contingências pode ser apenas um efeito da interação das duas 
contingências presentes no episódio de seguimento e suas respectivas variáveis de 
controle.  
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FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de São Paulo 
RESUMO: As estratégias utilizadas pelos pais para orientar o comportamento dos filhos 
e promover sua socialização recebe o nome de práticas educativas. Ao conjunto destas 
práticas, dá-se o nome de Estilo Parental. A adolescência é marcada por um aumento 
progressivo de exposição a ambientes sociais, como a escola, grupos de pares, etc. Com 
isso, o adolescente passa gradativamente a estar exposto a uma gama de estímulos 
ambientais que na interação com seu organismo irá influenciá-lo. Os pais, apesar do 
aumento de ambientes, permanecem na adolescência como um dos principais ambientes 
a que o adolescente esta exposto. Estudos têm demonstrado que o estilo parental tem 
grande influência em diversas áreas do desenvolvimento psicossocial do adolescente, 
tais como ajustamento social, engajamento em comportamentos de risco e/ ou proteção 
e desempenho escolar. Isto de deve ao fato dos comportamentos do adolescente serem 
em parte resultantes do reforçamento contingente encontrado nas interações entre os 
membros da família, bem como dos modelos apresentados pelos pais no decorrer do 
desenvolvimento dos filhos, através de suas práticas educativas. Devido a isto, ao se 
avaliar os comportamentos e fatores de saúde e risco adolescência, é possível avaliar a 
contribuição dos pais para estas situações. O objetivo deste trabalho é apresentar como 
as práticas educativas parentais podem predizer comportamentos de risco e proteção, 
bem como se apresentar com função de fator de risco e proteção em diferentes 
situações. Baseada em dados empíricos, este trabalho pauta-se em pesquisa que buscou 
avaliar em que grau as práticas parentais podem predizer o comportamento do 
adolescente. Assim, objetiva-se analisar junto aos participantes como as principais 
práticas educativas parentais exercem função sobre o comportamento do adolescente, e 
as possibilidades de se atuar preventivamente com pais e adolescentes, a partir de 
fatores de risco e proteção.  
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Estudos em Psicologia Jurídica 
RESUMO: A psicologia jurídica é o campo da psicologia científica que atua na 
interface das áreas institucionais ligadas a justiça, não só no Poder Judiciário, bem como 
no Executivo, no Legislativo, no Ministério Público e na sociedade civil como um todo.   
Para entender psicologia jurídica é importante compreender sobre a estrutura tripartite 
do nosso Estado Moderno Brasileiro e sobre agências controladoras, especificamente a 
agência governamental explicitada por Skinner (1969/1984). Existem dois tipos de 



controle: o controle ético e o controle estatal ou legal, ou seja, além do controle 
exercido pelo Estado, existe o controle realizado pelo grupo social. Nesse contexto, 
estabelecendo uma comunicação sobre a normatização das leis e a análise do 
comportamento, pode-se entender lei como sendo uma regra, e essa como sendo um 
estímulo que especifica uma contingência tríplice. Ademais, as regras servem para 
diminuir a variabilidade comportamental e demonstrar a possibilidade de uma 
conseqüência (positiva ou negativa), sem exercê-la de imediato sempre. Infelizmente, 
não é assim que acontece com as leis estatais. Hoje, as agências governamentais apenas 
especificam punições, e não sinalizam em suas leis reforços para o seguimento das 
mesmas. “ a agência pode codificar suas práticas controladoras e manter as 
contingências estabelecidas, mas raramente tenta tornar o código eficiente de outra 
maneira qualquer”  (Skinner, 1953/1998). Dessa forma, torna-se importante o papel do 
psicólogo jurídico que começa a trazer suas contribuições científicas, principalmente 
aliando a psicologia social e clínica, para o estudo das questões que antecedem a 
chegada do indivíduo no ambiente institucional ligado a justiça. A psicologia deve 
assumir esse compromisso social. O psicólogo jurídico não mostra a verdade, mas 
reconta uma outra história à luz de outro referencial. Por fim, cabe salientar que os 
autores na área diversificam a sua categorização sobre os ramos da psicologia jurídica e 
que esse campo possui muita literatura paralela. Dependendo da área de interesse, o 
profissional pode se deparar com textos de áreas diversificadas e tendo que buscar 
muito conhecimento sobre diversos temas correlatos com a psicologia jurídica, para 
assim considerar como transformações no campo histórico, social, político e cultural 
atingem a problemática psicológica dos sujeitos, rompendo-se com a lógica estritamente 
individual que caracterizava a realização de perícias.  
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FILIAÇÃO ACADÊMICA: UNIFESP 
RESUMO: Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar a relação entre 
religiosidade, depressão e envelhecimento em idosos, buscando-se abordar o uso da 
religião e suas crenças, no enfrentamento de transtornos depressivos, as características 
desse uso e sua relação com o comportamento depressivo e antidepressivo em 
pacientes idosos. O presente estudo visa comparar resultados de pesquisas realizadas 
em idosos de denominação religiosa católica e judaica, sobre a associação entre o 
comportamento antidepressivo e a religiosidade. A dimensão de religiosidade utilizada 
foi baseada nos conceitos de Allport e Koenig de práticas e vivências religiosas do 
tipo intrínseco e extínseco. A mensuração dos comportamentos, crenças e práticas 
religiosas foi realizada a partir das escalas de Freqüência de Práticas Religiosas e de 
Religiosidade Extrínseca e Intrínseca. Os sintomas depressivos foram avaliados pela 
Escala de Depressão Geriátrica (GDS). Os resultados apontaram que os aspectos 
comuns entre as características da população católica e da judaica é que os idosos 
deprimidos têm uma situação de vida pior que os não deprimidos, e parecem buscar 
soluções por meio de um aumento ou mudança de religiosidade, sendo que aqueles 
que apresentaram aumento de religiosidade nos últimos dez anos atribuíram como 
principal motivo para tal incremento da religiosidade, a vivência de eventos 
estressantes. A oração foi a prática religiosa mais intensa entre os deprimidos e não 
deprimidos, percebendo-se uma correlação entre as representações dos motivos para 
oração e depressão. A prática religiosa social foi menor entre os idosos deprimidos. A 



religiosidade intrínseca parece ser um fator protetor para depressão para ambos os 
grupos. 
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RESUMO: O estudo experimental do comportamento demonstrou o peso que os 
antecedentes filogenéticos, biográfico e culturais tem na elaboração do repertório de 
respostas de um sujeito na medida em que indicam quais são os melhores estímulos a 
serem aplicados de modo a elevar ou diminuir a freqüência de algum comportamento. 
No caso das contingências de consumo onde o ambiente de compra é compartilhado, e 
onde a amostra humana que o freqüenta tem necessidades e história cultural semelhante 
é possível e salutar utilizar estratégias de controle de contingências de modo a aumentar 
a probabilidade de comportamento de consumo. Nessa comunicação oral, os 
pesquisadores fotografaram 3 supermercados com autorização dos gerentes e flagraram 
dezenas de exemplos de controle de estímulos diretos e sutis. Foram catalogadas mais 
de 80 fotos e com base nos dados foi possível verificar grande investimento na alocação 
premeditada das mercadorias com maior ou menor saída em diferentes alturas em 
relação aos olhos do observador, a prevalência de produtos de segunda necessidade na 
entrada do supermercado e produtos essenciais ao fundo para forçar o consumo durante 
o percurso, o uso de gôndolas promocionais em locais estratégicos, a proximidade de 
produtos correlatos como café e açúcar, macarrão e molho de tomate, o uso de espelhos 
na sessão de verduras para transmitir o Sd de quantidade, o uso de padarias com paredes 
de vidro para transmitir o Sd de limpeza e transparência, a ausência de relógios ou 
janelas para diminuir tatos e mandos de pressa em ir embora, ofertas escritas à mão para 
dar a idéia de algo efêmero e momentâneo entre tantos outros. Na apresentação, serão 
exibidas as fotos como forma de exemplo teórico prático dos controles de contingências 
de consumo, resguardando o estabelecimento e a marca do produto fotografado.          
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AUTORES: Rafael Rubens de Queiroz Balbi Neto; Elizeu Batista Borloti 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal do Espírito Santo 
RESUMO: Estudos apontam a Terapia Comportamental em grupo como uma 
modalidade que possui muitas vantagens, entre elas, atender um grande número de 
pessoas no menor tempo possível. A homogeneização do grupo é um fator que concorre 
para a melhora dos participantes, pois histórias e necessidades são compartilhadas no 
atendimento, facilitando a emergência dos principais fatores terapêuticos de um grupo. 
A bibliografia sugere vários critérios para formação do grupo: gênero, profissão, 
orientação sexual, doença crônica, psicopatologia e outros. Em geral, o grupo de terapia 
pode ser selecionado por questionário, do qual se estabelecem critérios (por exemplo, 
mulheres, divorciadas, com 30 a 55 anos); ou por entrevistas individuais, nas quais se 
esclarecem certas demandas e encaminha-se o participante ao grupo. Entretanto, a 
formação de grupo fica dificultada quando há 1) demanda muito grande (muita procura, 
como no Serviço Público), 2) população relativamente indiferenciada (transtorno 
psiquiátrico não evidente, por exemplo) e 3) pouco tempo para realizar entrevistas 
individuais. Neste caso, uma solução seria utilizar inventários padronizados e 
homogeneizar o grupo pelos dados dos inventários. Portanto, este trabalho tem como 
objetivo introduzir os ouvintes no uso de alguns inventários padronizados úteis à 
formação de grupos de Terapia Comportamental. O procedimento consistirá na 



descrição, passo a passo, de um processo de formação de grupos em Hospitais do 
Sistema Único de Saúde da Grande Vitória – ES. Primeiro, os ouvintes aprenderão 
estratégias de recrutamento ou encaminhamento de participantes. Depois, conhecerão os 
objetivos de alguns instrumentos padronizados: Inventário de Sintomas de Stress para 
Adultos de Lipp (ISSL), Questionário de Saúde Geral de Goldberg (QSG), Inventário 
de Ansiedade de Beck (BAI), Inventário de Depressão de Beck (BDI), todos 
reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia, licenciados para uso por psicólogos 
registrados. Por fim, verão um exemplo do uso do ISSL e do BDI na formação de 
grupos de mulheres. O trabalho concluirá afirmando que, mesmo que com prazos breves 
de seleção, é possível formar grupos por critérios mais homogêneos e quantificáveis a 
partir de grandes populações com necessidade de tratamento. 
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FILIAÇÃO ACADÊMICA: Centro Universitário Unifae - São João da Boa Vista  
RESUMO: O trabalho tem o objetivo de pensar o fenômeno da violência sob o enfoque 
da análise do comportamento. Para isso utilizamo-nos da visão de homem do 
behaviorismo radical de Skinner em intersecção com a teoria dialética de Marx. O termo 
violência é compreendido como coerção, segundo concepção de Sidman (1989), isto é, 
como a presença de controle aversivo em nossas interações com outros homens e com a 
natureza. Após discussão teórica, por meio da análise de reportagens sobre violência, 
publicadas em um jornal de grande circulação nacional, no período de 15 a 30 de junho 
de 2006, exemplificamos como a violência pode ser compreendida pela análise do 
comportamento. Enfim, percebemos que a análise do comportamento muito pode 
contribuir para a compreensão da violência, enquanto fenômeno social, tal como 
Skinner nos mostrara há tempos, revelando a sua preocupação com a questão de que a 
ciência do comportamento humano tivesse suas repercussões, sua função social, de que 
compreendesse a inter-relação do organismo com seu ambiente social. A nós, 
profissionais de psicologia, urge ampliar nosso campo de atuação, não nos omitir, 
procurando instrumentos de intervenção na comunidade. Não devemos desistir da 
batalha por um mundo menos coercitivo, mais humano e isso somente será conquistado 
pelo enfrentamento, na medida em que deixarmos de ser expectadores de um espetáculo 
que integramos.   
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RESUMO: Este trabalho pretendeu identificar de que maneira os serviços 
disponibilizados pelo Núcleo de Atenção Psicossocial (NAPS), da cidade de Arcos - 
MG, contribuem para a interação dos usuários com seus familiares e sociedade e 
identificar quais as dificuldades e estratégias utilizadas para lidar com a doença mental. 
Os participantes foram 15 doentes mentais, 15 membros da família e 15 profissionais de 
saúde. Foram utilizadas: entrevistas semi-estruturadas, abordando questões sobre as 
dificuldades e estratégias para lidar com a doença mental e questões envolvendo as 
relações dos pacientes com suas famílias, a sociedade e o NAPS. Além das entrevistas 
foram aplicados dois instrumentos de avaliação: a escala de avaliação da satisfação dos 
usuários, familiares e equipe técnica com os serviços de saúde mental (SATIS-BR) e o 
instrumento de avaliação da qualidade de vida em quatro domínios: físico, psicológico,  
relações sociais e meio-ambiente (WHOQOL). Os doentes mentais e familiares foram 
entrevistados em suas próprias casas com o objetivo de conhecer melhor sua realidade e 



os profissionais em seu ambiente de trabalho. Os dados coletados foram categorizados e 
analisados permitindo verificar que, familiares e sociedade ainda não estão preparados 
para receber e lidar com o doente mental. Dentre as maiores dificuldades dos doentes 
mentais e familiares estão: os conflitos familiares, o preconceito, a rejeição e a falta de 
compreensão sobre a doença mental. Tais dificuldades somadas à falta de informações 
sobre a doença mental geram sobrecarga comprometedora da saúde física e psicológica 
do cuidador. Para os profissionais, as maiores dificuldades estão na falta de apoio dos 
familiares, de melhor estrutura física do serviço, de apoio político e o grande número de 
pacientes; o que reflete negativamente na qualidade do serviço oferecido. Neste 
contexto, doentes mentais e familiares criam suas próprias estratégias para viver e 
conviver com a doença mental, dentre elas destacam-se: a busca por atividades 
religiosas e por consultas médicas. Percebeu-se a necessidade de mais serviços de saúde 
voltados para os doentes mentais e seus familiares, de modo a valorizá-los e ajudá-los a 
re-significarem as sua vidas; escutando-os terapeuticamente em suas questões, 
construindo um ambiente saudável, promovendo atividades de lazer, acesso a 
informações e promoção de saúde. Para tanto torna-se necessário apoio político, 
movimento social e cultural não discriminatórios em que doentes mentais e familiares 
possam ser inseridos assegurando sua cidadania, implantação de serviços recreativos, 
mobilização de agentes sociais no envolvimento com o doente e a doença mental. Sendo 
assim, os resultados deste trabalho, dentro de uma perspectiva de investigação 
consistente, fornecem dados fidedignos que podem favorecer a difusão e implantação de 
novas alternativas e estratégias de reabilitação psicossocial, permitindo uma assistência 
holística e humanizada. Pesquisa financiada pela PUC Minas.  
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FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de Brasília; Instituto Brasiliense de Análise 
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RESUMO: Interpretações analítico-comportamentais de histórias infantis envolvem 
uma discussão sobre a utilização da mídia de tela e livros no contexto familiar. Assim, 
os trabalhos nesta sessão apresentarão: (1) análises da mídia no espaço doméstico e seus 
efeitos sobre a cultura familiar, (2) a demonstração da formulação de análises funcionais 
a partir de uma história infantil – Procurando Nemo e (3) a discussão dos efeitos 
empíricos observados na interação de um adulto e uma criança, a partir de uma 
abordagem funcional da história infantil Branca de Neve e os Sete Anões. As histórias 
infantis abordam uma diversidade significativa de temas fundamentais para o 
desenvolvimento do repertório comportamental tanto de crianças e jovens como de 
adultos que interagem com estas populações, a saber, pais, professores, psicólogos e 
outros profissionais. Temas contemporâneos que perpassam diversas áreas tais como 
saúde, educação, lazer, artes entre outros podem fazer parte de reflexões em meio a 
atividades lúdicas. Ao envolverem os comportamentos dos personagens em diferentes 
contingências, analistas do comportamento produzem um rico instrumento de pesquisa e 
de intervenção. No primeiro caso, é possível, por exemplo, promover o 
desenvolvimento do comportamento verbal de crianças (e.g., expressando suas emoções 
e pensamentos, formulando reflexões críticas) e, no segundo caso, além de propiciar o 
desenvolvimento citado anteriormente, pode favorecer, por exemplo, a formação e o 
fortalecimento de vínculos afetivos das crianças e jovens com os pais ou profissionais, 



contribuindo também para a formulação de auto-avaliações consistentes e favoráveis ao 
indivíduo. As interpretações analítico-comportamentais de histórias infantis, portanto, 
podem ampliar as alternativas de escolha dos temas ou contingências que atendam, 
sobretudo, aos interesses de cada criança ou jovem em diferentes contextos.   
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do Comportamento 
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Vasconcelos 
RESUMO: O final do século passado mostrou, na década de 90, um significativo 
avanço na área médica do sistema de diagnóstico de crianças a partir do Manual 
Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM). Além do modelo médico de 
atuação na área de saúde, a Análise do Comportamento propõe um modelo de 
aprendizagem que considera o comportamento humano complexo e multideterminado. 
A comparação do indivíduo com ele mesmo em diferentes condições constitui-se um 
eixo central de pesquisa e de intervenção. Dados normativos e explicações biológicas 
complementam, porém, não substituem as explicações comportamentais, nas quais estão 
inseridas a variação e a seleção presentes na história filogenética, ontogenética e 
cultural do indivíduo. Ao considerar diagnósticos psiquiátricos tais como o TDAH e o 
TOC, é necessária uma intervenção interdisciplinar que vise, sobretudo, o amplo 
desenvolvimento de uma criança assim diagnosticada. Os trabalhos desta sessão 
apresentarão, portanto: (1) uma introdução sobre a consultoria analítico-comportamental 
ao considerar crianças que receberam diagnósticos psiquiátricos de TDAH e TOC. 
Assim, aspectos gerais que norteiam os procedimentos de intervenção em diferentes 
contextos serão destacados; (2) uma abordagem funcional do TOC em crianças, 
enfatizando a programação de contingências necessárias para sua integração social e (3) 
dados de pesquisa acerca do TDAH e o planejamento de uma consultoria analítico-
comportamental voltada para o treinamento de professores na área de Ensino Especial. 
O objetivo desta sessão é mostrar a relevância da integração do analista do 
comportamento com os profissionais de diferentes campos de atuação, sem que ele se 
afaste dos princípios da Análise do Comportamento. Dessa forma, esta discussão 
ressalta a promoção da adaptação e o enriquecimento do repertório comportamental dos 
indivíduos como alvos de toda consultoria ou outra forma de intervenção psicológica. 
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AUTORAS: Eleonora Arnaud Pereira Ferreira; Fabiana Pereira Sabino de Oliveira; 
Mariene da Silva Casseb; Michele da Silva Malcher 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal do Pará 
RESUMO: A literatura produzida sobre o controle do comportamento por regras e por 
contingências, estudos sobre auto-regras, história de reforçamento, além de conceitos 
como eventos públicos e eventos privados, tem contribuído para a investigação de 
fatores que atuam no processo de mudança de comportamentos de cuidar da saúde. O 
grupo de pesquisa Determinantes do comportamento humano: o papel de regras, auto-
regras, contingências e histórias de reforço por meio da linha de pesquisa Análise do 
comportamento: desenvolvimento de tecnologia comportamental do Programa de Pós-
graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento da Universidade Federal do Pará 
tem realizado estudos para investigar as relações entre comportamento e saúde com 



ênfase na adesão ao tratamento em portadores de doenças crônicas, investigando: (1) o 
controle exercido por regras e o exercido por contingências; (2) os efeitos de histórias 
de reforço sobre o seguimento de regras do tratamento médico; (3) o papel de auto-
regras no controle do comportamento de cuidar da saúde, e (4) o desenvolvimento de 
tecnologias aplicadas à assistência à saúde humana. Nesta sessão coordenada serão 
apresentados os resultados obtidos em três estudos realizados por mestrandas do 
Programa. O primeiro estudo foi realizado com o objetivo de identificar variáveis 
relacionadas à adesão ao tratamento de crianças com hipotireoidismo congênito a 
partir do relato de seus cuidadores (N=50). O modelo construcional proposto por I. 
Goldiamond foi utilizado no segundo e no terceiro estudos. No segundo, investigaram-
se os efeitos de um treino em automonitoração na construção e ampliação do repertório 
de comportamentos preventivos em quatro adultos com fatores de risco para diabetes, 
como histórico familiar, alimentação inadequada e sedentarismo. No terceiro, 
avaliaram-se os efeitos de um treino de cuidadores de idosos com diabetes, com enfoque 
nos comportamentos de apoio oferecido ao comportamento alimentar dos pacientes, 
investigando-se os efeitos deste treino sobre a adesão à dieta pelos pacientes. Nos três 
estudos foram obtidos resultados que trazem implicações relevantes para a 
implementação de programas de prevenção e de promoção da adesão ao tratamento em 
doenças crônicas. Os estudos sugerem que, na área da saúde, regras prescritas terão 
maior probabilidade de serem seguidas se as ações do paciente que correspondem ao 
seguimento destas regras produzirem os resultados descritos nas regras. Quando os 
resultados demoram a aparecer, como é o caso do tratamento em doenças crônicas, o 
mediador social se torna relevante ao ajudar o paciente e/ou o seu cuidador a identificar 
essa relação.  
 
Adesão ao Tratamento por Cuidadores de Crianças com Hipotireoidismo Congênito 
AUTORAS: Fabiana Pereira Sabino de Oliveira; Eleonora Arnaud Pereira Ferreira 
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo principal identificar variáveis que 
estivessem facilitando ou dificultando a adesão ao tratamento por cuidadores de 
crianças com Hipotireoidismo Congênito atendidas em um centro de referência no 
Estado do Pará. Participaram deste estudo 50 cuidadores primários, com idade entre 17 
a 55 anos, com diferentes graus de parentesco com a criança. As variáveis relacionadas 
à adesão foram identificadas por meio de entrevistas estruturadas com os cuidadores. 
Características do programa foram analisadas por meio de entrevistas realizadas com 
cinco profissionais da equipe. A análise dos relatos dos cuidadores mostrou que 
algumas exigências para a adesão ao tratamento não eram fornecidas aos cuidadores. 
Informações sobre características da doença, etiologia, diagnóstico, tratamento e 
prognóstico não fazem parte do repertório da maioria dos cuidadores, independente da 
idade, escolaridade, grau de parentesco e tempo em que a criança está no Programa de 
Triagem Neonatal. Diferenças significativas foram encontradas quanto ao tempo 
adequado para a realização do exame, o que demonstrou atraso no início do tratamento.  
As dificuldades descritas pelos profissionais quanto à adesão ao tratamento pelo 
cuidador foram atribuídas tanto a problemas apresentados pela própria estrutura do 
Programa como por falta de interesse do cuidador. O estudo traz informações relevantes 
que podem subsidiar a implantação de programas de prevenção mais efetivos e 
eficazes que atendam os cuidadores e promovam o adequado desenvolvimento da 
criança com Hipotireoidismo Congênito.  
 
Efeitos do Treino de Automonitoração na Redução de Fatores de Risco para o Diabetes 
AUTORAS: Mariene da Silva Casseb; Eleonora Arnaud Pereira Ferreira 



RESUMO: Estudos indicam que o treino em automonitoração pode ser eficaz na 
aquisição e manutenção de comportamentos que promovam a saúde e reduzam a 
incidência de doenças. Com base no modelo construcional, o objetivo deste estudo foi 
verificar, por meio de estudo de caso, os efeitos de um treino em automonitoração na 
construção e ampliação de comportamentos preventivos por quatro adultos com 
histórico familiar de diabetes, alimentação inadequada e sedentarismo, filhos de 
pacientes atendidos no Programa de Atenção ao Portador de Diabetes do Hospital 
Universitário Bettina Ferro de Souza. Os participantes foram distribuídos em duas 
condições, sendo dois na Condição Treino (CT) e dois na Condição Não Treino (CNT). 
Foram realizadas visitas domiciliares para investigação de dados sócio-demográficos,  
levantamento da linha de base do comportamento alimentar e da atividade física, 
intervenção com os participantes da CT, entrevista quinzenal com os participantes da 
CNT e entrevista final. Os resultados apontam mudanças referentes à aquisição e 
ampliação de hábitos alimentares mais saudáveis e atividade física pelos 
participantes da CT e apontam poucas mudanças na aquisição e ampliação desses 
hábitos pelos participantes da CNT. A discussão dos resultados abrange aspectos que 
indicam a aquisição de comportamentos preventivos, relacionando-os com a literatura 
utilizada e ao final faz-se uma conclusão geral sobre a realização desse estudo.  
 
Efeitos do Treino de Cuidadores no Apoio Social e no Gerenciamento do Diabetes 
AUTORAS: Michele da Silva Malcher; Eleonora Arnaud Pereira Ferreira 
RESUMO: Estudos têm apontado a disponibilidade de apoio social como um dos 
fatores relacionados à adesão ao tratamento em indivíduos com diabetes. Utilizando-se 
como referenciais teórico-metodológicos a Análise do Comportamento e o modelo 
construcional de Goldiamond, este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do 
treino de cuidadores de indivíduos com diabetes, com enfoque nos comportamentos de 
apoio oferecido ao comportamento alimentar dos pacientes. Adicionalmente,  
investigaram-se os efeitos desse treino sobre a adesão à orientação nutricional pelos 
pacientes. Participaram deste estudo três mulheres inscritas em um programa de 
acompanhamento a portadores de diabetes e um membro familiar de cada paciente, 
totalizando três díades cuidador-paciente, das quais duas foram alocadas na condição de 
treino (CT) e uma na condição não-treino (CNT). Utilizaram-se como fontes de 
informação os relatos das pacientes e das cuidadoras, a observação direta de interações 
comportamentais e indicadores clínicos. Segundo o delineamento de sujeito como seu 
próprio controle, a intervenção consistiu no treino em análise de contingências e manejo 
comportamental realizado em visitas domiciliares por meio do uso de registros de 
automonitoração. Os resultados apontaram que as cuidadoras que participaram da 
condição de treino apresentaram ampliação no repertório comportamental de apoio, o 
que não foi verificado quanto a cuidadora que participou da condição não-treino. A 
redução nos níveis glicêmicos e os relatos apresentados pelas pacientes da condição de 
treino sugerem que a intervenção tenha contribuído para melhorias na adesão às 
orientações nutricionais por estas pacientes.  
�
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A Relação entre Comportamento Supersticioso e Estímulo Reforçador Condicionado: 
Uma Replicação Sistemática de Lee (1996) 
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RESUMO: O comportamento supersticioso foi primeiramente estudado em 1948 por B. 
F. Skinner, cujo trabalho “ Superstition in the Pigeon”  deu início a uma série de 
pesquisas envolvendo este tema. O presente trabalho foi realizado com o objetivo de 
replicarsistematicamente o trabalho de Lee (1996) e investigar se mudanças sistemáticas 
na disposição de ícones na tela do computador poderiam ter funcionado como estímulos 
reforçadores condicionados para a resposta de emitir cliques numa mesma localização e, 
assim, ter contribuído para o padrão de respostas supersticiosas obtido por Lee (1996). 
A tarefa dos participantes era obter o maior número de pontos possível. Estes podiam 
ser obtidos pressionando-se a tecla “ Seta para cima”  no teclado do computador logo que 
cinco ícones presentes na tela ficassem iguais. Não foi dito aos participantes o que fazer  
para que os ícones se igualassem. A mudança dos ícones dependia da resposta de 
pressionar o botão do mouse, porém independia da localização na qual os cliques 
ocorriam. O experimento continha três fases. A tarefa dos participantes na Fase 1 era 
mudar a disposição dos ícones na tela do computador através de cliques no mouse. A 
mudança na disposição dos ícones nesta fase obedecia a um esquema de razão, 
selecionado randomicamente de um arranjo que ia de 1:1 até 5:1, sem repetição, sendo 
que o primeiro número representa um clique no mouse e o segundo número representa 
uma mudança nos ícones. Portanto, um número “ n”  de cliques no mouse (entre 1 e 5) 
era necessário para ocasionar mudanças na disposição dos ícones. As quatro primeiras 
mudanças que ocorriam se davam apenas na disposição dos ícones. Na quinta mudança 
sempre ocorria a igualação deles. Na Fase 2, após “ n”  pressões no botão do mouse (que 
variava de 1 a 30 de forma randômica e sem repetição) nas quais nenhuma mudança nos 
ícones ocorria, um esquema FR 5 controlava a mudança dos ícones, sendo que os quatro 
primeiros cliques no botão do mouse mudavam sua  disposição (porém eles 
permaneciam os mesmos) e o  quinto e último clique produzia a igualação dos ícones. 
Na Fase 3, após o valor de “ n”  sorteado pelo computador, ocorria uma igualação direta 
nos ícones. Doze participantes foram divididos em dois grupos: o Grupo 1, com oito 
participantes, passou pelas Fases 1, 2 e 3 enquanto o Grupo 2, com quatro participantes, 
passou pelas Fases 3, 1 e 2, respectivamente. Dois tipos de respostas supersticiosas 
foram identificados: respostas de clicar sobre zonas de localização que continham ou 
não os ícones e respostas de mudar a localização dos cliques após ocorrência ou não de 
uma mudança nos ícones. Foi observado que a maioria dos participantes do Grupo 1 
clicou sobre zonas de localização que continham os ícones, como se estas zonas 
controlassem sua igualação, enquanto que no Grupo 2 as zonas que não continham os 
ícones foram as mais utilizadas pela maioria dos participantes deste grupo. A ordem das 
fases pelas quais cada grupo de participantes foi exposto parece ter influenciado no 
desempenho geral dos participantes no que se refere à localização dos cliques. Os 
diferentes valores de “ n”  iniciais possíveis de ocorrerem nas Fases 1 e 3 parecem ter 
colaborado para que estes diferentes desempenhos ocorressem. Também foi observado 
que a maioria dos participantes mudou a localização dos cliques quando estes foram 
seguidos de mudança nos ícones, a despeito da igualação dos ícones não depender de 
nenhuma mudança na localização dos cliques. O padrão de respostas supersticiosas 
encontrado por Lee (1996) - de variar a localização dos cliques quando eles eram 
seguidos por uma falha na mudança dos ícones e clicar numa mesma localização após 
um clique que era seguido de mudança dos ícones - não foi visto neste experimento. 
Porém, em alguns participantes constatou-se que, durante a Fase 2, as quatro mudanças 
sistemáticas que ocorriam na disposição dos ícones logo antes de ocorrer uma igualação 
parecem ter funcionado como estímulos reforçadores condicionados para a resposta de 
clicar na mesma localização do clique que foi seguido da primeira mudança na 
disposição dos ícones. A introdução da Fase 3 não impediu que respostas supersticiosas 



ocorressem. Nesta fase, estas respostas parecem ter ficado sob controle apenas da 
igualação dos ícones e não mais sob controle tanto das mudanças na disposição dos 
ícones quanto pela ocorrência de igualação, que ocorriam na Fase 2.  
Palavras-chave: comportamento supersticioso, estímulos reforçadores condicionados, 
alterações ambientais independentes da resposta.  
 
Alterações ambientais independentes da resposta: um estudo sobre desamparo 
aprendido, comportamento supersticioso e o papel do relato verbal 
AUTORAS: Karine Amaral Magalhães; Tereza Maria de Azevedo Pires Sério 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
RESUMO: O presente trabalho foi uma tentativa de produzir desamparo aprendido com 
sujeitos humanos e, também, de proporcionar uma descrição acurada das contingências 
em vigor para os grupos submetidos tanto à controlabilidade quanto à 
incontrolabilidade. Para tanto, dois experimentos foram realizados. No primeiro 
experimento, o objetivo foi: investigar os efeitos de procedimento similar ao utilizado 
por Hatfield & Job (1998) na produção de desamparo aprendido. Nesse procedimento, 
diferentemente do procedimento mais comum utilizado para a distribuição dos 
estímulos aversivos no grupo acoplado, a ordem de apresentação desses estímulos 
(no caso, sons estridentes) foi randomizada, a fim de impedir a concentração de 
estímulos com determinadas características (no caso, sons de curta duração) em 
determinados momentos do treino. No segundo experimento, além desse mesmo 
objetivo, pretendeu-se verificar quais os efeitos de solicitações de relato verbal sobre as 
contingências em vigor, realizadas em algumas tentativas, ao longo da fase de treino,  
na produção de desamparo aprendido. Participaram do primeiro experimento 28 
participantes distribuídos em três grupos: Contingente (9 participantes), Acoplado (9 
participantes) e Controle (10 participantes). Para os participantes do grupo Contingente 
a resposta de teclar F1 três vezes interrompia o som na fase de treino; já no teste, a 
resposta de clicar, também três vezes, sobre um de três retângulos (o da esquerda) 
apresentados na tela do computador interrompia o som. Para os participantes do grupo 
Acoplado, nenhuma resposta nas teclas disponíveis interrompia o som na fase de treino,  
já no teste a mesma resposta requerida para os participantes do grupo Contingente foi 
requisitada. Os participantes do grupo Controle somente foram submetidos à fase de 
teste, na qual a mesma resposta requerida para os grupos Contingente e Acoplado foi 
requisitada. Em ambas as fases, quarenta sons foram apresentados aos participantes 
deste experimento. No segundo experimento, 20 participantes foram distribuídos em 
dois grupos: Contingente Relato Verbal (10 participantes) e Acoplado Relato Verbal (10 
participantes). O procedimento para os participantes destes dois grupos foi igual ao dos 
participantes do grupo Contingente e Acoplado do Experimento 1, exceto que, em oito 
tentativas ao longo da fase de treino, era solicitado que o participante descrevesse a 
contingência em vigor. Os resultados obtidos no primeiro experimento mostraram que o 
procedimento de mudança na ordem das durações do som adotado para os participantes 
do grupo Acoplado impediu a concentração de sons de curta duração nas tentativas 
finais do treino e a produção de comportamento supersticioso. Em relação ao desamparo 
aprendido, mais participantes do grupo Acoplado aprenderam as respostas requeridas, 
quando comparados com os participantes dos outros dois grupos. Todavia, considerando 
as análises estatísticas realizadas, o grupo Acoplado não diferiu significativamente dos 
outros dois grupos. No segundo experimento, em relação ao procedimento empregado 
para o grupo Acoplado Relato Verbal, os mesmos resultados obtidos no Experimento 1, 
com o grupo Acoplado, foram observados no grupo Acoplado Relato Verbal. Em 
relação ao desamparo aprendido, mais uma vez, os resultados obtidos no segundo 



experimento mostraram-se muito semelhantes aos resultados obtidos no Experimento 1. 
Neste segundo experimento, também mais participantes do grupo Acoplado Relato 
Verbal aprenderam as respostas requeridas. Observou-se que, 12 participantes, o que 
corresponde a mais de 63% dos sujeitos expostos aos estímulos aversivos incontroláveis 
não tiveram o desempenho prejudicado em função dessa exposição. Dessa maneira, o 
presente estudo não produziu o desamparo aprendido com humanos e, as análises 
estatísticas realizadas confirmam essa conclusão. Quanto à solicitação dos relatos 
verbais, nota-se que 60% dos participantes de cada um dos dois grupos relatou a 
contingência planejada em alguma oportunidade.   
 
$QiOLVH�GR�&RPSRUWDPHQWR�$SOLFDGD�DR�(VSRUWH�
Aspectos relevantes na promoção e desenvolvimento de talentos esportivos 
AUTORA: Marisa Markunas 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Finasa Esportes; UniSant’ anna�
RESUMO: Os indivíduos que atuam no esporte competitivo identificados como 
jogadores ou atletas profissionais, e que apresentam desempenho altamente destacado 
são chamados de talentos esportivos. A primeira questão que motivou este estudo foi a 
necessidade de discussão sobre a própria noção de talento esportivo. Ao conceituar 
talentos esportivos, diversos autores indicam a inter-relação entre fatores biológicos e 
psicossociais, que envolvem habilidades e capacidades individuais complexamente 
desenvolvidas e que poderão conduzir, em condições ambientais favoráveis, ao 
desempenho esportivo acima da média populacional. O talento pode ser compreendido, 
numa perspectiva desenvolvimentista, como correspondendo a um processo que se 
desdobra ao longo de muitos anos, ao invés de ser apontado como um traço identificável 
em determinado ponto da história do indivíduo e que, a partir daí, permanece inalterado 
pelo resto da vida. Em uma perspectiva diferente dessas duas, o presente estudo 
analisou as eventuais características comuns na história de vida de atletas 
reconhecidamente bem sucedidas. Esta análise foi baseada no relato verbal de cinco 
atletas, de duas modalidades esportivas. Todas as atletas eram integrantes de seleções 
regional e/ou brasileira nas idades correspondentes. A mais nova entrevistada tinha 14 
anos de idade e a mais velha 22 anos. Foram encontrados nos relatos nove aspectos 
comuns: 1. o sonho em ser atleta; 2. ter amor à modalidade esportiva praticada; 3. 
determinação expressa através da superação de adversidades; 4. motivação para 
participar de treinamento esportivo por longos anos; 5. receber apoio social; 6. ter 
iniciação esportiva em práticas multivariadas; 7. ter vivenciado experiências bem 
sucedidas em atividades competitivas; 8. ingressar em seleção regional/brasileira como 
reconhecimento de seu potencial e estímulo para persistir na prática; 9. ter condições 
materiais e de treinamento que conduziam ao melhor desempenho. A análise dos relatos 
sugere que o que é visto como amor ao esporte, o sonho em ser atleta e mesmo 
caracterizado como motivação deve ser compreendido como produto das experiências 
pessoais e esportivas, quer seja no sentido de manutenção de comportamentos 
compatíveis com a prática esportiva de longo tempo, quer seja na reprodução de práticas 
e crenças em direção à profissionalização como, por exemplo, a manutenção do sonho 
em ser atleta ou a construção de novos sonhos.  
 
Ataque e Defesa: Análise de Comentários de Treinadores durante os Treinos de 
Categorias de Base 
AUTORAS: Roberta Freitas Lemos; Paula Suzana Gioia 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 



RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi analisar os comentários de técnicos de 
handebol feitos durante o ataque e a defesa. Esses comentários foram dirigidos aos 
atletas durante os treinos esportivos.  Também foi nosso objetivo investigar a quem era 
dirigido o comentário, isto é, se o técnico dirigia-se ao grupo/equipe ou a jogadores 
individuais. Foram participantes dois técnicos e seus atletas da categoria infantil e 
cadete. A coleta foi realizada em oito situações de treino e, nessas situações, os 
comentários feitos aos atletas foram repetidos pelo experimentador para um gravador. 
Os comentários foram analisados de acordo com sua freqüência, natureza, o momento 
em que ocorriam (antes, durante ou após a ação do jogador), a fase do jogo (ataque ou 
defesa) e para quem era dirigido (jogador ou equipe). Os resultados mostraram que os 
técnicos: a) comentaram com maior freqüência na situação de ataque do que na de 
defesa; b) elogiaram com maior freqüência na situação de ataque; c) os comentários 
corretivos que apontavam o correto a ser feito eram mais freqüentemente utilizados para 
o ataque enquanto os que apontavam o erro eram mais utilizados na defesa e, finalmente 
d) os comentários foram mais vezes dirigidos para o indivíduo do que para o grupo, em 
qualquer das fases. Os resultados pareceram indicar uma maior preocupação e 
importância para as situações de ataque, talvez devido à proximidade de um possível 
reforço final (gol). Percebeu-se também que os técnicos freqüentemente fazem 
comentários corretivos, após a ação falha do jogador, especialmente no ataque. Segundo 
a visão skinneriana de ensino, o adequado seria que fizessem referência ao que está 
correto na ação do jogador, ao invés de comentarem sobre o que está errado. Apesar de 
os técnicos utilizarem com maior freqüência a instrução para a defesa, este era dirigido 
predominantemente para o grupo, o que nos parece ser pouco eficaz, porque não 
indicava claramente qual a ação estava sendo comentada. Skinner (1972) enfatiza a 
atenção à singularidade, comentar para o grupo pode significa igualar os jogadores e 
não atender a nenhum deles, especialmente. 
 
Ataque e Defesa: Comparação de Comentários de Treinadores durante os Treinos e 
Jogos de Categorias de Base 
AUTORAS: Roberta Freitas Lemos; Julia Guedes da Rocha 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi comparar os comentários de técnicos de 
handebol feitos durante o ataque e a defesa em situações de treino e de jogo. 
Participaram do estudo dois técnicos e seus atletas da categoria infantil e cadete. A 
coleta foi realizada em oito situações de treino e em cinco situações de jogo. Os 
comentários feitos aos atletas foram repetidos pelo experimentador para um gravador e 
depois analisados de acordo com sua natureza, com o momento em que ocorriam (antes, 
durante ou após a ação do jogador), com a fase do jogo (ataque ou defesa) e para quem 
era dirigido (jogador ou equipe).Os seguintes resultados foram obtidos: (a) durante os 
treinos, os técnicos comentaram com maior freqüência na situação de ataque do que na 
de defesa e, durante os jogos, a diferença da frequência de comentários diminuiu; (b) os 
técnicos elogiaram com maior freqüência na situação de ataque, tanto durante os treinos 
como durante os jogos; (c) nos treinamentos, os comentários corretivos que apontavam 
o correto eram mais freqüentemente utilizados para o ataque enquanto os que 
apontavam o erro eram mais utilizados na defesa. Durante os jogos, os técnicos também 
fizeram mais comentários corretivos que apontavam o correto a ser feito durante as 
situações de ataque. Nenhum comentário corretivo que apontava o erro foi feito pelos 
treinadores nos jogos; (d) tanto nos treinos como nos jogos, os comentários foram mais 
vezes dirigidos para o indivíduo do que para o grupo, em qualquer das fases. Os 
resultados pareceram indicar que há diferenças no que diz respeito à frequência de 



comentários dirigidos ao ataque e à defesa, ao momento em que é realizado e  
à natureza dos comentários feitos nos jogos em relação aos treinos.  
 
$QiOLVH�)XQFLRQDO�FRPR�5HFXUVR�'LGiWLFR�H�GH�$WHQGLPHQWR�&OtQLFR��$SUHVHQWDomR�
GH�&DVRV�
AUTORES: Érik Luca de Mello, Alyne Nogueira Borges, Angélica Aparecida Dutra 
Medeiros Vieira, Marizângela Balz e Waldyrene Barros Silva Pereira 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: FESURV – Universidade de Rio Verde – GO 
RESUMO: Identificar as relações entre eventos antecedentes, ações e eventos 
conseqüentes também conhecido como análise funcional é um exercício para o 
estudioso do comportamento. As relações entre os termos das contingências dão pistas 
para o analista do comportamento da função das relações organismo-ambiente, se 
reforçadora, se punitiva, se de extinção, de fading in, fading out, deconcorrência entre 
estímulos discriminativos, se produtos comportamentais como fuga, esquiva, déficit 
comportamental, etc. A presente Comunicação Coordenada tem como objetivo 
apresentar descrições de estudos de caso por alunos bacharéis em Psicologia. São casos 
atendidos na Clínica-Escola de Psicologia da Universidade de Rio Verde. Caracterizam-
se por classes de respostas, rotuladas neste resumo como: Esquizofrenia, Tendência 
suicida, Rigidez comportamental e Ansiedade. Três dos casos atendidos apresentaram 
melhoras no comportamento dos clientes durante o atendimento como fruto de análises 
funcionais dos comportamentos alvo por parte das terapeutas-estagiárias. Para elas, o 
exercício propiciou melhor controle do comportamento verbal nas sessões de 
atendimento, nas aulas de orientação e entendimento do comportamento humano como 
objeto de estudo.  
�
Caso Clínico 1 
AUTORES: Alyne Nogueira Borges; Érik Luca de Mello 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de Rio Verde  
RESUMO: O suicídio possui funções que vão desde a busca de reforçadores, esquiva e 
punições, ou pode fazer parte de transtornos psiquiátricos levando de um fato ao ato de 
interromper a vida. Segundo literatura consultada, as mulheres tentam mais se suicidar, 
quando comparadas com os homens, sendo que os últimos, por utilizarem também 
métodos mais violentos, conseguem mais o objetivo pretendido. A cliente no início dos 
atendimentos falava com alta freqüência a respeito de suas tentativas de suicídio, 
demonstrando três momentos diferentes nas sessões. A cliente trouxe consigo a queixa 
inicial de tentativa de suicídio e aos poucos procedimentos de melhor descrição das 
contingências foram orientados nas sessões. Procedimentos de fuga e esquiva foram 
ensinados e praticados. Aos poucos a queixa inicial foi extinta e outras dificuldades 
foram discutidas. Parte dos problemas configurava crise no relacionamento envolvendo 
amante que ameaçava a cliente na relação com o marido da cliente. Parte dos problemas 
envolvia relações pouco reforçadoras com o trabalho de manicure. Observou-se que a 
cliente foi progredindo a cada sessão demonstrando que seus pensamentos de suicídio 
ganharam novas formas no repertório comportamental desta. O autocontrole foi 
ensinado. Este converteu os processos naturais que normalmente estão fora de 
consciência, por serem encobertos e informais, em procedimentos que são conscientes, 
manifestos e formais. A cliente, de certa forma, aprendeu a controlar seus impulsos, 
manter-se calma em condições diversas, apresentando boa capacidade para lidar com as 
situações que a levava a entrar em contato com as contingências aversivas de sua rotina.  
 
Caso Clínico 2 



AUTORES: Angélica Aparecida Dutra M. Vieira; Érik Luca de Mello 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de Rio Verde  
RESUMO: Uma das funções da terapia é minimizar ou cessar um sofrimento 
apresentado pelo cliente. Discriminar como foram selecionados determinados 
comportamentos, reorganizar contingências e apresentar novas classes de 
comportamentos é o que pode se chamar de comportamento socialmente ajustado. A 
presente apresentação descreverá o atendimento de um cliente do sexo masculino, 44 
anos, casado há 24 anos, que trabalha no Fórum de Justiça da cidade como motorista. 
Tem três filhos, sendo duas filhas, 22 anos e 16 anos e um filho de 19 anos. Uma neta 
com 6 anos. Foram realizadas 10 sessões, semanais. Todas foram gravadas, transcritas e 
analisadas com o propósito de aumentarem o controle do comportamento verbal das 
terapeutas-estagiárias, no diálogo com o cliente e no diálogo com o professor- 
supervisor. Inicialmente o atendimento ocorreu em trio (incluindo o professor- 
supervisor), depois, em dupla (as duas primeiras autoras). O atendimento configurou-se 
de diálogos com questionamentos para o cliente e tarefas realizadas nas sessões e/ou em 
casa.  O Cliente aprendeu a lutar contra os conflitos, por meio de comportamentos de 
fuga-esquiva, contracontrolando, atacando-os indiretamente, e desenvolvendo algum 
tipo de reação defensiva. Passou a formular situações aplicando o esquema se... então. 
Se eu não tivesse feito isso no passado, tal coisa, hoje, seria diferente. Logo, conseguiu 
discriminar situações atuais e comportar-se diferentemente. Por comportar-se dessa 
forma, percebeu a autonomia e a responsabilidade; o processo terapêutico auxiliou-o a 
discriminar situações antecedentes gerando sentimentos de culpa, pois deveria ter 
agido de outro jeito e a vida agora seria outra. O problema do cliente é conseqüência de 
uma história de fuga-esquiva de situações interpessoais aversivas.   
 
Caso Clínico 3 
AUTORES: Marizângela Balz; Érik Luca de Mello 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de Rio Verde  
RESUMO: O presente trabalho tem como propósito demonstrar como os 
comportamentos de delírios e alucinações, tidos aqui como comportamentos-problema, 
são mantidos em um repertório verbal. Como elucidação ilustrativa foi utilizada o caso 
clínico de uma cliente diagnosticada por um psiquiatra como “ portadora”  de transtorno 
de humor bipolar psicótico, que apresentou como queixa, depressão, dificuldade nos 
relacionamentos interpessoais e “ falas alucinatórias” . Os atendimentos foram realizados 
por duas estagiárias duas vezes por semana. Um dos atendimentos se dava na clínica 
escola e outro na residência da cliente. Os procedimentos terapêuticos utilizados foram 
a extinção dos comportamentos indesejados (falas alucinatórias) e o esquema de 
reforçamento diferencial de outro comportamento (DRO), modelando e reforçando os 
comportamentos desejados. No decorrer da intervenção e de forma gradativa, a 
ocorrência das falas alucinatórias foi reduzida e a cliente demonstrou ter aprendido 
comportamentos funcionais que facilitaram uma melhor interação em seu ambiente e,  
conseqüentemente, uma melhoria em sua qualidade de vida. É importante destacar que a 
aplicação dos procedimentos comportamentais no caso em questão foi eficaz quando se 
avalia a funcionalidade dos comportamentos desadaptativos da cliente. Esses resultados 
dão sustentação à teoria de que os delírios e alucinações são comportamentos verbais, 
como quaisquer outros comportamentos, que foram modelados e mantidos por certas 
contingências de reforço.    
 
Caso Clínico 4 
AUTORES: Waldyrene Barros S. Pereira; Érik Luca de Mello 



FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de Rio Verde  
RESUMO: Falar de comportamento é falar de contingências. A análise de contingências 
atuais, responsáveis pela manutenção do comportamento, só se justifica se associada à 
análise histórica das contingências que selecionaram uma classe de respostas que 
formam hoje parte do repertório comportamental do cliente. Assim, além dos 
determinantes genéticos e das contingências presentes, temos que avaliar o produto 
comportamental que foi selecionado pelas contingências experimentadas pelo indivíduo 
ao longo do seu passado. Participou do processo terapêutico um homem de 46 anos, que 
recebeu o nome fictício de Pedro, casado pela segunda vez há 20 anos vez com uma 
mulher de 42 anos. Somente a esposa possui 2 filhos que foram criados pelo casal. 
Pratica irregularmente a religião espírita, trabalha como autônomo de churrasqueiro, 
nasceu e criou-se em Rio Verde-Go. A mensuração das contingências a priori deu-se 
por meio da escuta ativa, audiência não-punitiva, contingências de reforçamento 
amenas, análise funcional do repertório comportamental. Realizou-se 5 atendimentos na 
Clínica-Escola de Psicologia aos quais foram previamente operacionalizados conforme 
os objetivos, análises e evolução manifestada pelo cliente. Observando a história de 
Pedro, percebe-se que ele aprendeu desde pequeno que trabalhar era sinônimo de ser 
uma pessoa responsável e “ ... leva as coisas bem certo” , e, se o pai era assim, ele 
também tinha que segui-lo e foi aprendendo e modelando os comportamentos. Assim, 
além dos determinantes genéticos e das contingências presentes, o produto 
comportamental que foi selecionado pelas contingências experimentadas pelo indivíduo 
ao longo do seu passado são regidos por regras. O não seguimento das regras ditadas na 
vida de Pedro (ser trabalhador, fazer as coisas certas, pagar as contas em dias, dentre 
outras) implicaria em conseqüências aversivas das quais ele não gostaria de 
experimentar, e, portanto assim não permite viver de modo desregrado, por não se sentir 
seguro e também talvez por ter se deparado com contingências coercitivas (provindas do 
pai) e daí a dificuldade de substituir tais situações por outras que o gratifique. Contudo, 
as regras as quais o cliente se submetia em contextos anteriores ao de se submeter ao 
atendimento clínico, foram reforçadas e mantidas por reforço social negativo; repertório 
freqüente de fuga-esquiva do ambiente familiar; alienação e nomeação das funções 
comportamentais por ele discriminadas erroneamente; ansiedade frente a eventos 
aversivos incontroláveis e queixa preliminar de baixa-estima. Nas sessões, foram 
discriminados para o cliente comportamentos aversivos no seu contexto. Observou-se 
que o cliente nem sempre conseguia manipular adequadamente as variáveis que 
ocasionavam uma freqüência maior de conseqüências positivas. O cliente criava e 
mantinha suas auto-regras, tomava decisões, mas não solucionava seus problemas, pois 
se esquivava deles quando se encontrava em situações de conflito. Todavia, em sessão, 
foram instalados novos repertórios na classe de respostas do cliente que aprendeu a 
produzir e manter situações de reforçamento positivo arranjadas por ele mesmo, 
habilitando-o a recuperar sua autoconfiança e auto-estima.   
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O Conhecimento do Professor Não-Behaviorista sobre o Behaviorismo Radical e sua 
Concepção de Psicologia 
AUTORES: Mariana Januário Samelo; Régis Reis Guedes 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de São Paulo; Universidade Metodista de São 
Paulo�
RESUMO: O objetivo do presente trabalho foi verificar o conhecimento dos professores 
de Psicologia, não-Behavioristas, sobre o Behaviorismo Radical, e sua concepção de 



Psicologia. Foram participantes sete professores de graduação em Psicologia, não-
Behavioristas, ministrando aulas na Universidade Metodista de São Paulo em média dia 
há 10 anos. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário com base em 
instrumento desenvolvido por Amador (1998) sobre a concepção do professor de 
Psicologia “ não-Behaviorista”  sobre o Behaviorismo Radical. Na primeira parte, os 
participantes responderam considerando sua posição em relação à Psicologia. Na 
segunda parte, responderam de acordo com o seu conhecimento sobre o Behaviorismo 
Radical. O questionário buscou identificar: - a concepção de Psicologia e mais 
especificamente, a concepção de homem do professor; - o conhecimento do professor 
em relação ao Behaviorismo Radical; - a opinião do Professor frente a esta abordagem. 
Os resultados apontam que há respostas comuns para as perguntas apresentadas em 
relação à Psicologia e ao Behaviorismo. Com relação ao Behaviorismo, há colocações 
inadequadas e/ou incompletas, apresentando uma visão incorreta sobre a abordagem. Os 
professores com uma visão preconceituosa, e conceitos incorretos sobre o 
Behaviorismo, podem atuar em sala de aula discutindo direta ou indiretamente sobre a 
abordagem perpetuando tais visões. Segundo Morris (1985) programas de disseminação 
correta de informações, que visem tanto ações preventivas, quanto ações remediativas 
para lidar, de uma forma organizada, com os problemas já disseminados, ajudariam a 
análise do comportamento a ser vista de uma maneira correta. 
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O Conceito de Estímulo no Behaviorismo Radical: Uma Interpretação Pragmatista 
AUTOR: Carlos Eduardo Lopes 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Paranaíba 
RESUMO: O conceito de estímulo, embora central para o behaviorismo radical, parece 
ser alvo de inúmeras interpretações controversas, e mesmo incompatíveis. Na medida 
em que ‘estímulo’  é um conceito empregado por diferentes “ behaviorismos” , a falta de 
tratamento adequado do assunto pode ser responsável por uma confusão em relação à 
identidade do behaviorismo skinneriano. Além disso, o modo como o estímulo é 
interpretado pode filiar o behaviorismo radical a diferentes tradições filosóficas, sendo 
algumas delas marcadamente incongruentes com o projeto skinneriano. Uma das 
possíveis definições do conceito de estímulo vincula o behaviorismo radical ao 
fisicalismo e realismo. Fisicalismo porque nessa interpretação o estímulo é entendido 
como “ algo”  físico. Realismo porque considera que o estímulo existe antes, e de forma 
independente, do comportamento. No entanto, há uma outra possibilidade de tratamento 
do ‘estímulo’ . Podemos, seguindo o pragmatismo de John Dewey, considerar o estímulo 
de uma perspectiva funcional e relacional. Em primeiro lugar, isso significa que tal 
conceito só tem sentido em um contexto comportamental. Em outras palavras, não 
partimos de um estímulo isolado que se associa a uma resposta, mas sim, de uma 
relação inextrincável entre estímulo e resposta. Com isso, o estímulo deixa de ser algo 
imutável, para tornar-se dinâmico: a função do estímulo depende exclusivamente de sua 
relação com a resposta. E como se trata de um conceito inteiramente funcional, não faz 
sentido dizer que um mesmo estímulo, a depender da relação, adquire diferentes 
funções. Cada relação comportamental apresenta um estímulo diferente. Em segundo 
lugar, a interpretação funcional e relacional do estímulo afasta o behaviorismo radical: 
1) do fisicalismo, pois o estímulo não é físico, mas apenas uma interpretação funcional; 
e 2) do realismo, pois o estímulo só pode ser definido no interior de uma relação 
comportamental. Finalmente, uma outra característica da interpretação funcional é que 
com ela não precisamos mais nos preocupar com a “ verdadeira”  natureza do estímulo:  
o conceito não se refere a uma realidade que supostamente estaria por detrás do 



comportamento. O conceito de estímulo deve ser encarado como uma “ divisão de 
trabalho” : um recorte dirigido pelos objetivos da ciência do comportamento 
(compreensão, previsão, controle). Nesse ponto encontramos o limite de uma 
epistemologia comportamental. Em outras palavras, a pergunta sobre a possível 
existência de “ algo”  que esteja fora da relação comportamental, só pode ser respondida 
por uma ontologia. O que nos leva a indagar se, além de ser filosofia de uma ciência do 
comportamento, o behaviorismo radical também pode ser considerado uma ontologia 
comportamental.  
 
Um Diálogo entre B. F. Skinner e Proteu: Uma Leitura Pragmatista da Teoria no 
Behaviorismo Radical  
AUTORA: Carolina Laurenti 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de São Carlos�
RESUMO: Qual é a função de uma teoria científica? Interrogar um dado sistema 
científico ou filosófico quanto a sua concepção de teoria é como interpelar o demônio 
mitológico dos mares, Proteu. Mais pertinente aos propósitos deste trabalho são as 
qualidades que Proteu possui: ele pode modificar sua aparência do modo que desejar. 
Embora elusivo em suas várias aparências, um investigador arguto pode ser capaz de 
descobrir a verdadeira identidade de Proteu. Uma distinção feita na filosofia da ciência é 
se a teoria busca descobrir a verdade; ou se a teoria tem como objetivo promover uma 
predição adequada do fenômeno de interesse, ajudando a resolver problemas em algum 
domínio específico. A primeira posição é denominada realismo, e a segunda, 
instrumentalismo. O objetivo de uma teoria realista é descobrir a verdade, independe 
das nossas expectativas e percepções, que são consideradas, nesse caso, mera aparência 
das coisas. Metaforicamente, é tentar descobrir a real identidade de Proteu. Já para o 
instrumentalismo, uma inquisição judiciosa de Proteu poderia ser valorosa mesmo se ela 
não descobrisse a verdade, mas produzisse um conhecimento que ajudasse a resolver os 
problemas dos seus inquiridores. Nesse sentido, a teoria instrumentalista não está 
interessada em desvelar a verdade. Para o instrumentalismo, a teoria deve produzir 
conceitos que: 1) promovam predições adequadas do que é observado, e 2) ajudem na 
resolução de problemas em um dado campo de investigação. Em vista dessas 
considerações, o objetivo do presente trabalho é mostrar que a teoria científica no 
behaviorismo radical parece aproximar-se da visão instrumentalista de ciência; 
afastando-se, portanto, de uma interpretação realista das teorias. Todavia, a filiação ao 
instrumentalismo não condena o behaviorismo radical ao relativismo. Embora o 
instrumentalismo defenda que as teorias científicas não são revelações de uma verdade 
absoluta (pois a verdade é contingente aos contextos históricos, sociais e culturais 
específicos), isso não precisa culminar em uma “ anarquia”  epistemológica. O 
behaviorismo radical filia-se ao instrumentalismo pragmatista, que identifica verdade 
com efetividade: se um dado conhecimento é efetivo, seu valor de verdade está 
assegurado. Isso se torna ainda mais evidente quando o próprio Skinner defende que os 
valores de uma teoria científica são: sua capacidade de expressar leis, de prever e 
compreender o comportamento. Dessa forma, a aceitação de uma teoria depende de se 
ela promove ou não tais valores. Porém, isso não é tudo. O instrumentalismo 
pragmatista defende como critério de efetividade de uma teoria a promoção de valores 
éticos e morais. Portanto, seguindo uma inspiração pragmatista, a efetividade de uma 
teoria no behaviorismo radical também deve ser medida pelo seu poder de promover 
mudanças no comportamento do indivíduo, ou nas práticas culturais. 
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Resposta de Observação em Humanos Com e Sem Treino em Esquema Múltiplo 
AUTORES: Candido V.B. Pessoa; Tereza M. de A. P. Sério 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi analisar situações relacionadas à produção de 
respostas de observação (RO) emitidas por humanos quando as conseqüências eram a 
produção de estímulos relacionados a um esquema VI ou a EXT. Seis participantes, 
com idades entre 22 e 42 anos, foram distribuídos em dois grupos. Os participantes do 
Grupo 1 foram primeiro expostos a um esquema múltiplo VI 20s-EXT com 
componentes de 90 segundos em média. Durante os componentes VI, pressões em um 
botão produziam pontos que eram trocados por dinheiro ao final da sessão. Após atingir 
um índice de discriminação de 0,9 ou mais (respostas durante VI dividido pela soma das  
respostas durante VI com as respostas durante EXT) por três ou mais sessões 
consecutivas, os participantes seriam expostos a um esquema misto VI 20s-EXT, com 
possibilidade de emissão de respostas (RO) em um segundo botão que mudavam o 
esquema de misto para seu equivalente em múltiplo pelo tempo que o botão 
permanecesse pressionado. Os participantes do Grupo 2 foram expostos diretamente a 
esta segunda condição. Os participantes do Grupo 2 atingiram índices de discriminação 
maiores que 0,9 e os participantes do Grupo 1 não atingiram este critério. A ausência de 
discriminação nas respostas dos participantes do Grupo 1 foi discutida em termos da 
relevância dos estímulos produzidos pela RO e em termos da possibilidade de 
encadeamento acidental.  
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A Concepção de Alguns Analistas do Comportamento sobre o quê é Pensamento 
AUTORES: Rodrigo P. Guimarães; Liliana Lopes; Samuel Caíres 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Salvador 
RESUMO: Pensamento foi um tema recorrente nas obras de Skinner, sendo definido 
simplesmente como comportamento operante. Ele (o pensamento/pensar) tem sido 
definido de diferentes formas pelos analistas do comportamento. O presente trabalho é 
uma pesquisa empírica que se propôs a identificar as respostas verbais de definir 
pensamento/pensar de analistas do comportamento brasileiros e se tais respostas verbais 
são congruentes com a posição Skinneriana sobre o tema. A pesquisa foi realiza no XIV 
Encontro da ABPMC (Sociedade Brasileira de Psicoterapia e Medicina 
Comportamental), realizado em agosto de 2004. Os dados foram coletados da seguinte 
forma: um pesquisador passou em diferentes salas onde eram realizadas atividades 
simultâneas do Encontro e solicitou aos participantes que escrevessem em um pedaço de 
papel o seu nível de instrução (graduação, especialização, mestrado ou doutorado 
indicando com completo ou incompleto a conclusão ou não dos respectivos cursos). Em 
seguida foi pedido para que respondessem a seguinte pergunta: o que é pensamento para  
o behaviorismo radical? Foram identificadas oito categorias distintas de resposta verbal 
de definir pensamento: 1) Pensamento como comportamento operante; 2) Pensamento 
como comportamento encoberto; 3) Pensamento como comportamento verbal; 4) 
Pensamento como comportamento verbal encoberto; 5) Pensamento como 
comportamento que gera outro comportamento; 6) Pensamento como conjunto ou 
processo gerador de idéias; 7) Pensamento como processo psíquicos; 8) ‘Outros’ . De  
um total de 167 sujeitos que participaram da pesquisa, pouco mais da metade (85) 
possui graduação incompleta como nível de escolaridade, e apenas 35 cursam o 



cursaram pós-graduação stricto-sensu. Pensamento como comportamento encoberto; 
como comportamento operante; e como comportamento verbal encoberto foram as 
categorias que tiveram o maior número de respostas, 78, 30 e 27, respectivamente. 
“ Outros”  foi a 4ª categoria com maior número de respostas, 18. ‘Graduação incompleta’  
e ‘especialização completa’  foram os níveis de instrução da maioria das respostas 
verbais de definir pensamento como comportamento operante, quinze e sete respostas, 
respectivamente.  No tocante as respostas de participantes que cursam ou já concluíram 
mestrado e doutorado, a maioria definiu pensamento como comportamento encoberto 
(15), ou como comportamento verbal encoberto (10) e apenas cinco apresentaram 
respostas verbais de definir pensamento simplesmente como comportamento operante. 
A diversidade dos níveis de escolaridade dos sujeitos que emitiram respostas verbais de 
definir pensamento simplesmente como comportamento operante, o fato de que 
graduação incompleta e especialização completa terem sido os níveis de instrução que 
mais apresentaram respostas nesta categoria e o fato de que apenas a minoria das 
respostas de mestrandos, mestres, doutorandos e doutores se encaixarem neste grupo, 
revela que o grau de instrução não foi variável relevante na determinação de respostas 
coerentes com a análise Skinneriana do pensamento/pensar. Isso pode sugerir que o 
tema pensamento não é alvo de estudos em cursos de pós-graduação stricto-sensu.  
 
A Influência do Conceito de Operações Estabelecedoras na Prática de um Analista do 
Comportamento: considerações sobre a presença de termos relativos a fenômenos 
motivacionais em artigos de autoria ou co-autoria de B. A. Iwata 
AUTORAS: Ana Paula Basqueira; Tereza Maria de Azevedo Pires Sério 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo�
RESUMO: Algumas questões têm sido feitas sobre o conceito de Operações 
Estabelecedoras proposto por Michael (1982). Tais questões estão relacionadas à 
necessidade do conceito em si e aos problemas verificados nos procedimentos empíricos 
de demonstração dessas operações. Entretanto, o conceito tem sido bastante difundido 
na pesquisa aplicada. O objetivo do presente trabalho foi analisar os efeitos de uma 
alteração na forma do comportamento verbal – a elaboração de um novo termo ou 
expressão, no caso, operações estabelecedoras – sobre o comportamento de analisar de 
analistas do comportamento. Para isso, foram analisados 31 artigos de autoria ou co-
autoria de B.A. Iwata, publicados no Journal of Applied Behavior Analysis (JABA) 
entre 1990 e 2005. As informações retiradas dos artigos foram organizadas quanto: a) à 
presença de termos relativos a fenômenos motivacionais, b) às informações presentes 
nas descrições de análises funcionais, c) à análise dos autores em relação aos resultados 
obtidos. Os principais resultados mostraram que: a) quanto à presença de termos 
relativos a fenômenos motivacionais, estes foram encontrados em 19 dos 31 artigos 
analisados, sendo que “ operações estabelecedoras”  foi o termo com maior número de 
ocorrências, mas seu uso não foi sistemático; b) quanto à descrição das condições da 
análise funcional, notou-se ausência de descrição das informações em termos de 
contingências e diferentes análises propostas para uma mesma condição, sem 
especificar a função das condições antecedentes; c) a maioria dos casos, a análise dos 
resultados obtidos enfatizou a relação entre respostas e conseqüências, sem abordar as 
operações que tornaram essas conseqüências efetivas como reforçadores. Além disso, os 
dados também demonstraram que a consideração da influência das operações 
estabelecedoras alterou a análise de resultados semelhantes. De modo geral, pode-se 
dizer que os resultados obtidos na análise funcional não foram analisados pelos autores 
considerando-se a influência das operações estabelecedoras; ao invés disso, pareceram 
considerar apenas as conseqüências envolvidas como variáveis que influenciaram a 



emissão das respostas. Finalmente, quando o termo operações estabelecedoras estava 
presente, este foi utilizado apenas para se referir às operações incondicionadas.  
�
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Interface Epistemológica entre a Biologia Moderna e o Behaviorismo Radical 
AUTOR: Marcelo Borges Henriques 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Católica de Goiás�
RESUMO: O presente trabalho pretendeu contornar a problemática entre o embate 
Behaviorismo Radical versus teorias mentalistas. Para aprimorar a discussão foi 
utilizada uma analogia epistemológica com a Biologia Moderna. A opção por tal 
paralelo foi fundamentada na noção de que a Psicologia sofreu influências intelectuais 
semelhantes à Biologia, uma vez que anterior ao início de cada uma destas áreas o 
conjunto das crenças, dos valores morais e materiais característicos da sociedade 
ocidental, até o inicio do século XIX, giravam em torno dos dogmas religiosos ao 
mesmo tempo em que uma revolução científica baseada em noções teleológicas, 
mecanicistas e fisicalistas ocorriam. Tais influências culminaram em uma série de más 
interpretações relativas ao domínio das “ ciências da vida” , atrasando seu progresso. 
Assim, os princípios básicos e revolucionários propostos por Darwin enfrentaram um 
amargo conflito com essas idéias prevalecentes, embora passados vários anos, e após a 
criação da teoria sintética da evolução em 1940, a Biologia Moderna já não mais é 
denominada uma pseudociência. Embates semelhantes foram e são enfrentados pelo 
Behaviorismo Radical, mas após a constatação de tal similitude, entre os princípios 
epistemológicos das duas ciências, pode-se constatar que o futuro do Behaviorismo 
Radical é prospero. O autor esperou demonstrar que, através desse paralelo, é possível 
evidenciar que os embates enfrentados pelo Behaviorismo Radical no âmbito da 
Psicologia foram igualmente enfrentados pela Biologia Moderna no âmbito das ciências 
naturais ao longo de sua história de desenvolvimento.   
 
Multideterminação Comportamental e Suas Implicações Clínicas 
AUTOR: Alessandro Assis Pinto Aguiar 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Instituto Neurológico de São Paulo 
RESUMO: Existem várias maneiras e abordar o tema Comportamento. A Análise do  
Comportamento têm seu interesse prioritário nas interações entre o  
organismo e o ambiente em vários níveis, e através de sua aplicação, a prática clínica 
tem demonstrado efetividade no diagnóstico e tratamento de inadequações 
comportamentais. Contudo uma prática clínica deve ser embasada em um conhecimento 
científico; mas a utilização de um método científico, termos técnicos e específicos, não 
confere o status de ciência a uma disciplina. Ao abordar este tema complexo existem 
discussões freqüentes em como observar processos em nível ontogenético, sempre com 
olhos na compreensão a nível filogenético. Esta apresentação tem como objetivo 
demonstrar a importância de um trabalho conjunto entre a Analise do Comportamento e 
a Psicobiologia para uma continuação desta discussão tão importante e com pontos 
comuns e fundamentais para a produção contínua de conhecimento. Um deles pode ser 
expresso na afirmação de que o processo de evolução da espécie proporcionou ao 
indivíduo um conjunto de processos respondentes e isto tona possível os processos de 
aprendizagem operante.  
 
Questões Últimas e Próximas em uma Ciência Comportamental 
AUTOR: Raphael Moura Cardoso 



FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Católica de Goiás 
RESUMO: O comportamento humano sempre foi alvo de interesse para as pessoas em 
suas interações durante o dia a dia. Os cientistas e filósofos também seguem a tendência 
e investem grande parte de seus esforços na tentativa de explicar o comportamento 
humano. A publicação de Descendência do Homem e A Expressão das Emoções no 
Homem e nos Animais, de Charles Darwin, em 1871 e 1872, respectivamente, pode ser 
considerada um dos grandes esforços científicos em explicar o comportamento humano 
a partir de uma base empírica, além de provocar impactos nas ciências sociais e 
filosofia. A partir da Síntese Moderna do Modelo de Evolução, ou seja, quando os 
conhecimentos advindos da genética, sistemática e evolucionismo convergiram para um 
modelo único coerente, a Biologia Moderna desvencilhou-se de vez das explicações 
vitalistas e aparentes contradições. Ressalta-se, porém, que a Biologia não é uma ciência 
única, mas constitui-se em duas grandes áreas: a funcional e a evolucionista. Embora as 
duas áreas sejam complementares na compreensão de um fenômeno, se distinguem no 
tipo de perguntas e métodos de investigação. Enquanto a Biologia Funcional está 
preferencialmente interessada em perguntas próximas, a Biologia Evolucionista 
investiga as questões últimas. Ainda sobre a distinção, vale discorrer sobre o uso de 
experimentação pelos biólogos funcionais, apropriado para as exigências das perguntas 
próximas feitas (e.g. controle de variáveis); por outro lado, o método comparativo é 
largamente utilizado por biólogos preocupados em questões últimas. No último caso, o 
observador estuda os experimentos da natureza e para que a investigação seja bem 
sucedida deve ser realizada uma classificação dos itens a serem comparados. A partir de 
uma abordagem evolucionista é possível explicar a história desse experimento sem 
recorrer às noções teleológicas. O termo Biologia comparece em diversas áreas da 
Psicologia, embora necessariamente não esteja se referindo ao mesmo interesse, por 
vezes o termo Psicobiologia, por exemplo, foi utilizado para diferenciar dos campos 
reducionistas de áreas específicas. Na obra de Skinner, Sobre o Behaviorismo, a 
reocupação com a noção de causalidade é recorrente, assim como ataques à explicações 
vitalistas para o comportamento e abordagens fisicalistas e afirma que a Análise do 
Comportamento insere-se como um ramo da Biologia. No entanto, as discussões no 
passado entre etólogos e analistas do comportamento acerca do papel dos fatores 
biológicos no comportamento dos organismos, e atualmente com áreas das 
Neurociências, parecem indicar uma maneira desarticulada de se pensar sobre a 
Biologia do Comportamento. A compreensão das questões evolucionistas, portanto, 
devem ser retomadas para um melhor entendimento das propostas descritas pela 
filosofia behaviorista. (Apoio: CAPES; MCT/CNPq; Procad) 
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Aprendizagem de Discriminações Condicionais: Alguns Parâmetros para as 
Investigações Experimentais com Bebês  
AUTORES: Thais Porlan de Oliveira; Maria Stella Coutinho de A. Gil 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de São Carlos 
RESUMO: A complexidade de variáveis presentes na situação experimental, tais como 
a variabilidade do repertório das crianças e o contato social com o experimentador, é 
destacada pela literatura como essencial para a condução de pesquisas com crianças 
pequenas. A investigação de como ocorre a aprendizagem de discriminações 
condicionais por bebês envolve a necessidade de um planejamento experimental que 
considere variáveis especificamente efetivas para a população. O objetivo deste trabalho 
foi descrever mudanças e definir parâmetros experimentais relacionados às principais 
variáveis em vigor para o ensino de tarefas de pareamento de identidade para bebês com 



idade entre 12 e 24 meses. Quatro bebês participaram de dois experimentos conduzidos 
na sala de uma creche organizada especialmente para o estudo. Foram utilizados 
brinquedos como estímulos que eram expostos em um aparato constituído por três 
janelas recortadas em uma caixa diante das quais se sentava um experimentador e o 
bebê. As tentativas iniciavam-se com a abertura das janelas e exposição dos estímulos: 
no caso da seleção do estímulo definido como S+, o bebê podia pegá-lo e brincar, no 
caso da seleção do S- as janelas eram fechadas até a tentativa seguinte. Na etapa de 
pareamento com o modelo, um estímulo idêntico a um dos estímulos comparação era 
apresentado primeiramente na janela central do aparato. Análises continuadas e 
individuais do desempenho dos participantes produziram a manipulação de variáveis 
que provavelmente controlaram a manutenção dos bebês na situação e a realização das 
tarefas de aprendizagem de discriminação. A discussão enfatiza a relação entre o 
desempenho dos participantes nas tarefas e as modificações nas variáveis relacionadas 
ao contato social com experimentador e alterações nos procedimentos experimentais, 
como duração das tarefas e variedade dos estímulos.  
 
Efeitos do Matching Atrasado e da Distância Nodal sobre a Formação de Classes de 
Equivalência e sobre o “ Grau de Relacionamento”  de Estímulos Equivalentes 
AUTORES: Renato Bortoloti1; Júlio C. de Rose 2 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal do Pará1; Universidade Federal de 
São Carlos2 
RESUMO: Matching atrasado e distância nodal foram conjuntamente avaliados através 
de um procedimento que permite estimar variações quantitativas no “ grau de 
relacionamento”  de estímulos equivalentes. Três grupos de universitários participaram 
do estudo. Um grupo controle utilizou escalas bipolares ancoradas por adjetivos opostos 
para julgar fotografias de faces expressando emoções. Dois grupos experimentais foram 
treinados a estabelecer três classes de equivalência de sete membros cada (entre as 
mesmas faces julgadas pelo grupo controle e mais seis conjuntos de figuras abstratas) 
através de procedimentos de emparelhamento ao modelo. Para um dos grupos 
experimentais, durante o treino, os estímulos de comparação eram apresentados com o 
modelo presente (matching simultâneo). Para o outro grupo, o modelo era removido e, 
dois segundos depois, apareciam os estímulos de comparação (matching atrasado). 
Figuras equivalentes um e três nódulos distantes das faces foram, então, avaliadas pelos 
dois grupos experimentais através do mesmo conjunto de escalas utilizado pelo grupo 
controle. As avaliações das figuras um nódulo distantes das faces foram similares às 
avaliações das próprias faces. As avaliações das figuras três nódulos distantes não foram 
similares às avaliações das faces. Entre as avaliações similares, as que mais 
corresponderam às avaliações das próprias faces foram feitas pelos participantes 
submetidos ao procedimento de matching atrasado. O procedimento de matching 
atrasado foi, ainda, o mais eficiente para gerar classes de equivalência: o número de 
participantes que formaram classes de equivalência foi proporcionalmente maior entre 
aqueles submetidos ao procedimento de matching atrasado. Os resultados apresentados 
neste estudo sugerem que alguns parâmetros experimentais podem ter influência 
decisiva sobre a formação de classes e sobre o grau de relacionamento de estímulos 
equivalentes.  
 
O Papel da Ordem de Treino na Definição da Rota de Formação de Classes de 
Estímulos Equivalentes  
AUTORES: Paulo Roberto dos Santos Ferreira; Camila Domeniconi; Edson Massayuki 
Huziwara; Júlio César Coelho de Rose 



FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de São Carlos 
RESUMO: A equivalência de estímulos é um fenômeno que possui características 
importantes para a experimentação de processos relacionados à aquisição dos 
comportamentos denominados como simbólicos. O procedimento usualmente realizado 
para a formação de classes equivalentes é o chamado “ escolha de acordo com o 
modelo” . Neste procedimento, o indivíduo deve relacionar comportamentalmente 
dois estímulos, um “ modelo”  funcionando como estímulo condicional e um “ escolha”  
funcionando como estímulo discriminativo. Estudos prévios verificaram amplamente 
que, após o treino de relações entre estímulos, por exemplo, A1B1 e B1C1, há 
emergência típica de algumas relações de equivalência que, por sua vez, correspondem 
a propriedades emprestadas da teoria dos conjuntos em matemática. Resultados prévios 
sugeriram que a ordem de apresentação das relações envolvidas poderia controlar a 
formação de classes equivalentes. O presente estudo teve por objetivo investigar os 
efeitos da ordem de apresentação dos estímulos na rota de formação de classes 
mutuamente excludentes no que se refere à exibição das relações emergentes. Os 
participantes foram quatro adultos. Ensinaram-se, primeiramente, relações de linha de 
base envolvidas na formação de três classes equivalentes com três estímulos cada (E1, 
E2, E3, F1, F2, F3, G1, G2, G3), visando avaliar se o tipo de procedimento seria 
adequado ao estabelecimento de relações de equivalência com os referidos 
participantes. Após a realização das sessões de linha de base, e correspondente 
verificação de sucesso na formação das classes E1F1G1, E2F2G2 e E3F3G3, 
ensinaram-se relações entre os estímulos de quatro conjuntos (A, B, C e D) compostos 
de três estímulos visuais abstratos cada. As relações entre os estímulos foram treinadas 
e testadas utilizando-se o procedimento de escolha de acordo com o modelo. Depois de 
treinadas as relações A1B2, A2B1, A3B3, D1C1, D2C2, D3C3, A1C1, A2C2, A3C3, 
D1B1, D2B2, D3B3, foram testadas as relações BC, CB, DA, AD, BA, CA, BD e DC. 
Os testes mais importantes na avaliação da rota utilizada na formação das classes foram 
os testes BC, CB, DA e AD, pois, por exemplo, a emergência de relações bidirecionais 
B1C1 e B2C2 sugeririam a efetividade da rota D e, ao contrário, a emergência de 
relações bidirecionais B1C2 e B2C1 sugeririam a efetividade da rota A. O mesmo tipo 
de análise foi realizado com relação a todas as relações emergentes. Resultados obtidos 
com os quatro participantes mostraram uma variabilidade na emergência das classes, 
havendo prevalência da rota C para metade dos participantes e da rota B para a outra 
metade. Sugere-se, preliminarmente, que a ordem de treino das relações não determinou 
a rota de formação de classes de estímulos mutuamente excludentes em delineamentos 
desse tipo.    
 
Seguimento de Instruções Dependente da Formação de Classes entre Pseudo-Palavras e 
as Ações a Serem Executadas 
AUTORAS: Lídia Maria Marson Postalli1; Deisy das Graças de Souza1; Andréia 
Schmidt2 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de São Carlos1 (São Paulo, SP); 
Centro Universitário Positivo2 (Curitiba, PR) 
 RESUMO: O paradigma de equivalência de estímulos, como modelo do 
comportamento simbólico, pode contribuir para esclarecer a compreensão de instruções: 
as palavras em uma instrução seriam membros de classes de equivalência que incluem 
os elementos da contingência de três termos que são referentes para as palavras: os 
estímulos antecedentes em relação aos quais a ação deve ser executada, a própria ação e, 
eventualmente, também as conseqüências para o seguimento. O objetivo desse estudo 
foi investigar a formação de classes de estímulos envolvendo pseudo-palavras como 



nomes de ações, para verificar se as palavras se tornam equivalentes a gestos filmados e 
a figuras abstratas para as mesmas ações; e se, uma vez formadas as classes, as palavras 
e as figuras adquirem controle sobre o comportamento não verbal (de realizar as ações). 
O experimento foi conduzido com quatro crianças com idades entre 4 e 5 anos. Foi 
utilizado um microcomputador para o gerenciamento da aplicação do procedimento 
experimental e o registro dos dados. Foram ensinadas as discriminações condicionais 
entre os estímulos do conjunto A (pseudo-palavras na forma de verbos no infinitivo) e 
os do conjunto B (gestos estereotipados, filmados em videoteipe, para os quais não se 
esperava nomeações consistentes na comunidade verbal dos participantes); e entre os do 
conjunto A e os do conjunto C (figuras abstratas coloridas, tridimensionais). Sobre essa 
linha de base foram conduzidas sondas para verificar a formação de classes (BC e CB). 
Um teste de seguimento de instruções foi conduzido antes (pré-teste), depois do ensino 
das discriminações condicionais (teste intermediário) e após os testes de formação de 
classes de estímulos (pós-teste). Todas as crianças formaram as classes previstas. 
Depois do ensino das discriminações condicionais, três das quatro crianças 
apresentaram seguimento das instruções orais com as pseudo-palavras, mas não 
apresentaram seguimento das “ instruções”  pictóricas. Após a formação de classes, as  
mesmas três crianças apresentaram 100% de seguimento das instruções orais com as 
pseudo-palavras, mas apenas duas delas evidenciaram controle pelas figuras abstratas. 
Os resultados obtidos replicam os de estudos prévios em nosso próprio laboratório 
(aquisição de discriminações condicionais e formação de classes com verbos para 
todos os participantes; seguimento de instruções tanto orais quanto representadas por 
figuras por alguns, mas nem todos os participantes) e confirmam que a formação de 
classes de equivalência criou o requisito comportamental para o seguimento das 
instruções na forma de pseudo-palavras e de figuras abstratas.  De outro modo, o 
desempenho medido não teria sido possível. Essa conclusão ganhou força com os 
dados obtidos nos testes intermediários, realizados depois da aprendizagem das 
discriminações condicionais, em que os participantes não apresentaram o seguimento 
sob controle das figuras, mas o fizeram no pós-teste, depois de formadas as classes.  
Palavras Chave: equivalência de estímulos, controle de estímulos, controle instrucional.  
Apoio: FAPESP e CNPq 
 
Topografias de Controle de Estímulos: Controle por Rejeição em Tarefas de MTS 
Usando Procedimento de Máscaras 
AUTORES: Ana Karina Leme Arantes; Júlio César Coelho de Rose 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de São Carlos 
RESUMO: O conceito de equivalência de estímulos tem sido usado por analistas do 
comportamento como instrumento para verificar sistematicamente repertórios novos e 
complexos, oferecendo uma especificação operacional para o comportamento 
simbólico, distinguindo dois tipos de relações entre pares de estímulos: relações 
condicionais e relações de equivalência. O procedimento mais comumente usado para 
verificar a geração de relações de equivalência é o emparelhamento com o modelo 
(matching to sample), em que são ensinadas relações condicionais entre pares de 
estímulos, verificando-se a emergência de relações de equivalência. Porém, neste 
procedimento, o experimentador desconhece as topografias de controle de estímulos da 
linha de base, já que algumas respostas podem ser controladas por relações de seleção 
enquanto outras são controladas por rejeição. Uma possibilidade de verificar e controlar 
as diferentes relações de controle na linha de base é utilizar procedimentos especiais 
para induzir e identificar estas relações. Um desses procedimentos é o procedimento 
com máscaras, em que um quadrado negro é introduzido gradualmente ao longo de 



tentativas de discriminação condicional de linha de base, de modo a obliterar a visão do 
estímulo por parte do participante. Assim é possível verificar separadamente as  
topografias de seleção e de rejeição, bem como as diferenças nas formações de relações 
de equivalência. A presente pesquisa aplicou esse procedimento em 4 crianças com 
idades entre 6 e onze anos. Foram programados treinos das relações AB, BC e CD, 
sendo que cada conjunto apresentava três estímulos diferentes (por exemplo: A1, A2 e 
A3; B1, B2 e B3 etc.), induzindo o controle apenas por rejeição no treino de relações 
condicionais de linha de base da relação BC, em um dos treinos (Treino II), e 
comparando-o com outro treino em que todas as relações eram ensinadas tanto por 
seleção quanto por rejeição (Treino I). Os resultados sugerem que o aprendizado de tais 
relações apenas por rejeição não parece ter sido suficiente para a formação de classes de 
equivalência. Sondas extras de controle de estímulos confirmaram a eficácia da 
manipulação, indicando que os participantes haviam realmente ficado sob controle da 
rejeição do estímulo comparação incorreto, quando isso era manipulado pelo 
procedimento.  
�
(VWXGR�GR�&RPSRUWDPHQWR�GR�&RQVXPLGRU�QD�3HUVSHFWLYD�&RPSRUWDPHQWDO�
A Relação entre o Dizer e o Fazer para o Comportamento de Escolha de Marcas  
AUTORA: Eveline Prado Jannarelli 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo�
RESUMO: O entendimento das variáveis que determinam o comportamento do 
consumidor tem sido um tema amplamente estudado por diversas áreas de atuação. Sob 
uma perspectiva Behaviorista Radical, este estudo buscou investigar a relação entre o 
dizer e o fazer para o comportamento de escolha de marcas, concentrando-se na análise 
do sujeito único. Para tanto foram colocadas duas questões: (1) averiguar se o dizer do 
consumidor em relação à compra de produtos específicos com marcas específicas é 
condizente com o fazer deste mesmo consumidor ao emitir o comportamento de compra 
destes produtos e marcas específicas e (2) averiguar se é possível encontrar um padrão 
entre o dizer do consumidor sobre o comportamento de compra em determinadas 
categorias e o comportamento efetivo de compra, a partir dos conceitos de reforço 
utilitário e informativo para cada situação. O estudo foi realizado a partir da coleta dos 
dados de compra de 07 participantes, durante um período mínimo de 20 semanas, para 
as categorias de Detergente em pó, Detergente líquido e Biscoito Doce.  Já a coleta do 
relato de compra foi feita através uma entrevista com cada participante após um período 
mínimo de dois meses do início da coleta do ticket de compra. Posteriormente, os dados 
de compra coletados foram comparados com os seguintes relatos de compra: freqüência 
de compra, amplitude de marca comprada, perfil de compra por nível de reforço 
informativo e utilitário geral e ao longo do período da pesquisa, preferência por uma 
marca, conhecimento de marca e compra declarada e razões de compra dentro da 
categoria. Este estudo pretende indicar alguns caminhos para a condução de um 
entendimento mais amplo dessa relação para o comportamento de escolha de marcas. 
Os resultados obtidos mostraram que: (a) houve uma maior incidência de compras para 
marcas classificadas com nível de reforço informativo 3, ou seja, marcas classificadas 
pelos próprios participantes como de alta qualidade e alto conhecimento de marca (b) 
não podemos afirmar que houve maior incidência de uma única combinação de nível de 
reforço informativo e utilitário, pois o perfil de compra por nível de reforço utilitário 
variou por participante e por categoria (c) há uma maior coerência entre o relato e o 
comportamento de compra observado para as marcas classificadas com nível 
informativo 3, (d) uma grande amplitude de marcas compradas dificulta o relato de 
conhecimento e costume de compra, (e) uma freqüência de compra menos espaçada 



(semanal) remete a uma melhor descrição do comportamento de compra (f) o 
consumidor relata com mais precisão os atributos do produtos (reforço utilitário) 
das marcas classificadas com nível de reforço informativo 3 do que as de nível 
informativo 2 e 1 e (g) houve uma maior correspondência entre o relato de compra e a 
compra efetiva, em primeiro lugar, para a categoria de Detergente líquido, seguida pela 
categoria de Detergente em pó e por último, a categoria de Biscoito Doce.  
 
Comportamento de Consumir: A Importância da Marca em Diferentes Categorias de 
Produto  
AUTORA: Fabiana Claudino de Castro Frois 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
RESUMO: O comportamento de consumir é parte integrante da vida de nossa 
sociedade. Poderíamos até assumir que a vida moderna é mais tipicamente expressa em 
atos de consumo. O ramo de estudo que tradicionalmente se dedica ao comportamento 
de consumo é o Marketing, que usualmente recorre a outras ciências para enriquecer e/ 
ou embasar o processo de compreensão deste comportamento. Este estudo buscou 
investigar o comportamento de consumir através de uma perspectiva  
Behaviorista Radical, partindo dos pressupostos propostos pela Análise do 
Comportamento e seu campo Behavioral Economics. A partir destes pressupostos, 
buscou-se: (1) averiguar se é possível, a partir dos conceitos de reforço utilitário e 
reforço informativo, encontrar um padrão na composição do repertório de marcas 
(escolhas de marcas) dos consumidores, na compra de produtos de uso freqüente, (2) 
averiguar se os mesmos critérios de escolha (quanto a reforço informativo e reforço 
utilitário) se aplicam as diferentes categorias de produtos pesquisadas, quando se analisa 
o comportamento de um consumidor comprando diferentes categorias de produtos. 
Alem de, aproveitar a oportunidade para (3) comparar os resultados obtidos com outras 
pesquisas anteriormente realizadas em outros paises. Para tanto, coletou-se, via parceria 
com instituto de pesquisa, os dados do histórico de compra de todos os produtos 
consumidos nas categorias de Biscoito Recheado, Desodorante, Detergente em Pó para 
Roupas e Refrigerantes, de 134 domicílios, durante o período de 52 semanas. O 
principal objetivo dos gestores de marketing é conquistar o maior numero de 
consumidores fiéis, ou seja, que realizam todas as compras de uma determinada 
categoria em uma única marca. A grande maioria dos consumidores, no entanto, 
apresenta um padrão de consumir diversas marcas dentro de uma mesma categoria de 
produto. Estudos anteriores mostraram que as escolhas das marcas, e conseqüentemente 
dos produtos, ocorrem levando em consideração não a totalidade de opções de produtos 
oferecidas pelo mercado dentro de cada categoria e sim a partir de um repertório de 
marcas de consideração composto pelo consumidor. Os resultados deste estudo mostram 
que: (a) o número de consumidores fiéis foi mais alto do que o encontrado em outras 
pesquisas, (b) mesmo comprando distintas marcas foi possível identificar um padrão nas 
escolhas de consumo, e conseqüentemente, da composição do repertório de marcas de 
consideração dos consumidores, (c) que estas escolhas tendem a levar mais em 
consideração as marcas do que os atributos dos produtos e (d) que o peso dos critérios 
de consideração (níveis de reforços utilitários e informativos) varia a depender da 
categoria de produto. 
�
Comportamento de Procura por Produtos: Efeitos da Quantidade de Marcas 
AUTORES: Moema Brasil Dias; Jorge M. Oliveira-Castro 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de Brasília  



RESUMO: De acordo com o modelo operante para a análise do comportamento do 
consumidor (Behavioral Perspective Model) ênfase é dada às variáveis ambientais/ 
situacionais do comportamento de consumo. Neste modelo, o comportamento do 
consumidor é visto como ocorrendo na intersecção entre a história de aprendizagem e o 
cenário comportamental do consumidor. O cenário consiste em estímulos 
discriminativos do ambiente físico (e.g., quantidade de marcas.), social e regulatório, 
que sinalizam a possibilidade de três tipos de conseqüências (aversivas, reforçadoras 
utilitárias e reforçadoras informativas). Dessa forma, o cenário exerce influência sobre o 
comportamento do consumidor. O presente estudo, de caráter exploratório, teve como 
objetivo investigar o efeito da quantidade de marcas sobre a duração do comportamento 
de procura por produtos em dois hipermercados de Brasília, utilizando uma metodologia 
de observação direta. O comportamento de procura que antecede o ato de adquirir um 
produto foi interpretado como um tipo de comportamento precorrente. Foram feitas 
1509 observações de compradores de seis categorias de produtos, com a quantidade de 
marcas variando entre 3 e 12. A duração da procura foi medida a partir do momento em 
que o consumidor começava a olhar para o produto até o momento em que o colocava 
no carrinho. Como a observação foi realizada em ambiente natural, onde não é possível 
o controle das diversas variáveis, todas as variáveis medidas foram incluídas no 
conjunto de preditores. Foram realizadas análises regressivas nos dados de quatro 
formas com o objetivo de verificar a replicabilidade dos mesmos. Foi encontrado que a 
quantidade de alternativas de marcas esteve diretamente relacionada ao tempo de 
procura, ou seja, quanto maior o número de marcas, maior a duração de procura. Outra 
variável que se mostrou significativa foi o nível de reforço informativo das marcas. Os 
resultados sugeriram uma duração de procura menor para marcas com alto nível 
informativo. As outras variáveis que também se mostraram significativas foram: volume 
do carrinho (sugerindo menor duração de procura para carrinhos mais cheios), espaço 
ocupado pelo produto (maior espaço levando a maior tempo de procura), promoção 
(menor duração de procura para produtos em promoção) e preço médio do produto 
(maior duração de procura para produtos com preço médio mais altos). O presente 
estudo apresenta algumas contribuições para o estudo do comportamento do  
consumidor, fortalecendo a inserção da Análise do Comportamento neste campo de 
estudo. Os resultados aqui encontrados, juntamente com dados da literatura, podem 
também auxiliar diversas decisões gerenciais, tais como a definição do número de 
marcas a ser exposta. Algumas limitações do presente estudo são apontadas, bem como 
sugestões para estudos futuros.   
�
Efeitos do Nível de Reforço Utilitário sobre a Duração do Comportamento de Procura 
por Produtos 
AUTORES: Roberta Pohl; Jorge M. Oliveira-Castro; Lílian Bertoldi; Ana Lúcia 
Lourenzo 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de Brasília 
RESUMO: A Psicologia do Consumidor preocupa-se em investigar o que, porque, 
quando e com que freqüência as pessoas compram, e como elas procuram, usam, 
avaliam e descartam aquilo que compram, tendo como objetivo investigar as variáveis 
que estariam influenciando os comportamentos antes, durante e após o consumo. De 
acordo com o modelo comportamental, o comportamento do consumidor ocorre na 
interseção entre o cenário de consumo e a história de aprendizagem do individuo 
sinalizando conseqüências aversivas e reforçadoras (utilitárias e informativas). O 
reforçamento informativo é simbólico, mediado pelas ações de outras pessoas, ou seja, 
consiste no feedback e não na informação em si, resultando num nível de status 



social, prestígio e aceitação alcançada pelo consumidor através de seus esforços para 
obter o produto ou serviço. Já o utilitário refere-se a todos os benefícios derivados 
diretamente da posse e consumo do produto ou serviço. Ou seja, diz respeito aos 
benefícios práticos da compra e do consumo, tais como benefício funcional, valor de 
uso, satisfação econômica adquiridos pelo consumidor na aquisição do produto ou 
serviço.  Em uma pesquisa realizada anteriormente, os autores classificaram todas as 
marcas de nove categorias de produtos compradas por 80 participantes de um painel de 
consumidores no Reino Unido. Os níveis de benefício utilitário e informativo 
programados pelas diferentes marcas de produtos alimentícios de supermercado foram 
classificados com base em uma análise de posicionamento das marcas combinada com o 
preço sendo identificados três níveis de informativo e dois níveis de utilitário. Os 
resultados indicaram que esse tipo de classificação de marcas possibilitou a 
identificação de diversos padrões de compra dos consumidores, tais como: a maioria 
dos consumidores compra na maioria das vezes marcas em um mesmo nível de 
benefício, consumidores que compram predominantemente marcas classificadas em 
diferentes níveis apresentam diferentes elasticidades de demanda, e que consumidores 
de produtos alimentícios de supermercado apresentam elasticidade de demanda 
significativa para preço, para benefícios utilitários e informativos, em ordem 
decrescente de magnitude.  Para o presente estudo foram realizadas 561 observações de 
compradores em situação real de procura e compra para o produto Maionese. Os 
consumidores foram observados na ordem em que apareciam, sem serem identificados. 
O instrumento para classificação do nível utilitário foi elaborado de maneira análoga 
àquele desenvolvido em pesquisa anterior para nível informativo das marcas e aplicado 
aleatoriamente a 90 consumidores. O questionário foi construído com o intuito de 
identificar o quanto, diferentes atributos, podem aumentar o valor desses produtos. 
Foram listados os produtos e diferentes opcionais que estão no mercado. Para cada 
opcional, o respondente deveria marcar o quanto ele julgava que o preço básico do 
produto poderia ser aumentado por causa dele. A classificação dos atributos baseou-se, 
em parte, nos resultados de ANOVAs, e com o auxílio de testes Post Hoc (Tukey) de 
comparação entre as médias. Os resultados baseados na ANOVA sugerem um aumento 
do tempo de procura quanto maior o nível utilitário do produto.  
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RESUMO: O desamparo aprendido é proposto como um modelo animal de depressão, 
sendo que animais desamparados apresentam semelhanças com o comportamento de 
pessoas deprimidas no que se refere à etiologia, alterações bioquímicas, prevenção e 
tratamento. O efeito do desamparo aprendido é avaliado pela dificuldade de 
aprendizagem operante apresentada por sujeitos submetidos previamente a eventos 
aversivos incontroláveis, o que destaca a importância história passada na determinação 
do comportamento emitido no presente. No Laboratório de Análise Biocomportamental 
da Universidade de São Paulo (USP), o desamparo vem sendo analisado em relação a 
diferentes variáveis ambientais que potenciam, evitam ou revertem esse efeito, além do 
estudo da eficácia de drogas antidepressivas. A presente sessão coordenada tem como 
objetivo apresentar e discutir três estudos recentes desenvolvidos nesse laboratório. Um 
experimento vai analisar a eficácia de tratamentos farmacológicos antidepressivos não 
alopáticos (Hypericum perforatum, em preparação homeopática), sobre o desamparo 
aprendido em animais. Um segundo estudo, também com animais, vai discutir a eficácia 
de tratamento não farmacológico (com reforçamento positivo) em reverter o desamparo 
já estabelecido. Por fim, um terceiro trabalho irá analisar o efeito de uma história de 



incontrolabilidade sobre a aprendizagem de uma nova resposta operante, em sujeitos 
humanos. Será feita uma comparação desse estudo com humanos e trabalhos anteriores 
com animais, visando identificar processos comuns a eles, além de apontar dificuldades 
na generalização desses estudos entre espécies. Os resultados serão discutidos frente à 
sua contribuição para o conhecimento básico desse efeito, bem como em relação às 
possíveis implicações para estudos clínicos que envolvam a depressão humana, 
mostrando a vantagem da ligação laboratório/clínica no avanço da análise do 
comportamento.  
 
Efeito da História de Incontrolabilidade sobre Aprendizagem de uma Nova Resposta 
Operante, em Humanos 
AUTORAS: Mariana Januário Samelo; Maria Helena Leite Hunziker 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de São Paulo 
RESUMO: Embora alguns autores considerem que o desamparo aprendido esteja bem 
estabelecido com sujeitos humanos, há resultados conflitantes, muitos deles decorrentes 
de problemas metodológicos. O objetivo desta apresentação é analisar dados 
preliminares de três experimentos que visaram definir os parâmetros adequados para o 
estudo do desamparo aprendido em humanos. Foram participantes estudantes 
universitários voluntários. Em cada experimento, foram compostos três grupos (n=7), 
denominados Ingênuo (I), Controlável (C) e Incontrolável (INC). Com exceção dos 
sujeitos dos grupos I, os demais foram submetidos a estímulos aversivos (som), que 
num grupo poderiam ser desligados contingentemente ao seu comportamento (grupos 
C) e no outro eram desligados independente dele (grupos INC). A contingência de 
aprendizagem nos grupos C foi reforçamento negativo para teclar combinações de teclas 
numéricas (Experimento 1) e para seqüências variáveis de respostas (Lag 4, no 
experimento 2 e Lag 8 no experimento 3). Na segunda fase (teste), todos os 
participantes foram submetidos ao teste de aprendizagem de novas respostas: no 
experimento 1, a interrupção do som seguia respostas de teclar seqüência numéricas 
(fuga); nos experimentos 2 e 3 , utilizou-se a solução de anagramas.  Os resultados 
mostraram desamparo aprendido nos testes envolvendo som (mesmo estímulo da 
primeira fase, experimento 1), mas não quando o teste utilizou reforçador diferente do 
estímulo manipulado na primeira fase (experimentos 2 e 3). Os resultados serão 
discutidos a partir de possíveis processos de generalização de estímulos. Também serão 
apontados alguns problemas metodológicos que precisam ser solucionados para se obter 
uma resposta mais clara sobre a ocorrência do desamparo aprendido no laboratório com 
humanos. Apoio financeiro: CNPq.  
 
Efeito do Hypericum Perforatum, em Preparação Homeopática, sobre o Desamparo 
Aprendido em Ratos 
AUTORAS: Ana Priscila Batista; Maria Helena Leite Hunziker  
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de São Paulo 
RESUMO: Atualmente, percebe-se que vem aumentando a busca de tratamentos 
alternativos para a depressão. Um deles é feito por meio de substâncias homeopáticas e, 
de acordo com a Matéria Médica, o +\SHULFXP�SHUIRUDWXP (Hp), tem indicação para 
esse tratamento. Experimentalmente, o desamparo aprendido é proposto como modelo 
animal de depressão, o que permite seu uso para o teste de substâncias potencialmente 
antidepressivas, sendo que já se mostrou eficiente e sensível ao tratamento com 
substâncias alopáticas que são utilizadas na clínica para o tratamento da depressão. Será 
que o mesmo tipo de resultado poderia ser obtido com substâncias antidepressivas 
preparadas de acordo com a homeopatia? Assim, o presente estudo buscou verificar se o 



Hp, em preparação homeopática, impediria o desamparo aprendido em animais. Para 
isso, foram utilizados 96 ratos :LVWDU, machos, ingênuos, distribuídos em doze grupos 
(n=8), expostos às fases de tratamento e teste, separadas por 24h. No tratamento, os 
grupos foram manipulados em tríades, tratados com choques controláveis (C), 
incontroláveis (I) ou nenhum choque (N). Os choques elétricos (60, 1,0 mA, VT 60s, 
10s de duração máxima) foram liberados pelo piso, sendo que o Grupo C poderia 
desligar os choques para si e para o Grupo I, através da resposta de colocar o focinho 
em uma cuba. Após esse tratamento, uma tríade recebeu o Hp 30CH, outra o Hp 200CH 
e outra o veículo (solução hidroalcóolica a 5%), administradas 5 gotas, v.o., três vezes, 
com intervalo de 0, 19 e 23 h após o término do tratamento com choques. A quarta 
tríade não recebeu substância. No teste, todos os sujeitos foram submetidos a uma 
contingência de fuga, com 60 choques, semelhantes aos anteriores, que poderiam ser 
desligados pela resposta de saltar uma divisória, em uma VKXWWOHER[��Os resultados do 
teste mostraram que, dentre os grupos não expostos ao tratamento com substâncias, 
apenas o I não aprendeu a resposta de fuga, o que indica desamparo aprendido. Dentre 
os animais tratados com veículo e Hp homeopático, os grupos N e C não sofreram efeito 
da droga, enquanto os grupos I tiveram redução das latências, aproximando-se do 
desempenho dos grupos anteriores (efeito maior com 200 CH e veículo). Dessa forma, 
observa-se que o Hp, preparado de acordo com a homeopatia, impediu o aparecimento 
do desamparo aprendido. Entretanto, o veículo utilizado pela homeopatia também 
apresentou esse efeito. Assim, esses resultados sugerem que o aparente efeito 
antidepressivo do Hp pode ser função da solução hidroalcóolica 5%, utilizada como 
veículo, não confirmando o efeito antidepressivo do Hp no modelo animal de 
desamparo aprendido. Como esse veículo também é o utilizado na clínica médica, deve 
se atentar para os efeitos que possa ter sobre o organismo humano.  
Apoio financeiro: CNPq.  
 
Uma Investigação Longitudinal dos Efeitos de Diferentes Contingências com Estímulos 
Apetitivos e Aversivos sobre o Desamparo Aprendido  
AUTORAS: Emileane Costa Assis de Oliveira; Maria Helena Leite Hunziker�
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de São Paulo-SP 
RESUMO: Estudos focalizando o WUDWDPHQWR do desamparo partem da proposta de que 
a exposição ao controle do seu ambiente, após a exposição dos sujeitos à 
incontrolabilidade ou após a verificação do efeito comportamental, impede ou reverte o 
aparecimento do desamparo. Os procedimentos empregados nestes estudos diferem 
quanto à aplicação do “ tratamento” : há experimentos que aplicaram o “ tratamento”  após 
a verificação do desamparo, produzindo o que pode ser chamado de reversão e outros 
cuja aplicação do “ tratamento”  deu-se após a exposição à incontrolabilidade, porém 
antes do teste de fuga, com efeito que pode ser chamado de prevenção do desamparo. 
Em comum, o que estes estudo têm, é o fato do “ tratamento”  ter ocorrido sempre sob 
contingências aversivas, mostrando a possibilidade de prevenção ou reversão do 
desamparo envolvendo apenas controle sobre a remoção de estímulos aversivos. São 
raros os relatos de experimentos com “ tratamento”  envolvendo reforçamento positivo. 
Dados recentes da literatura sugerem que a exposição ao controle de estímulos 
apetitivos, após a experiência com incontrolabilidade dos choques, promove o 
impedimento parcial do desamparo aprendido, funcionado como uma “ terapia”  para o 
desamparo. No entanto, este estudo conduziu o tratamento com reforçamento positivo 
antes do teste de fuga ficando a questão: o tratamento estava sendo feito realmente em 
sujeitos desamparados? Outros pontos intrigantes que envolve os estudos com 
desamparo verificam a generalidade do desamparo aprendido entre contextos aversivos 



e apetitivos, investigando se a dificuldade de aprendizagem em função da exposição à 
incontrolabilidade dos choques se dá apenas em contextos aversivos ou se generaliza 
para contextos apetitivos (envolvendo controle de estímulos, por ex.). Os objetivos do 
presente estudo foram: 1) mostrar se animais desamparados em teste de fuga também 
apresentam dificuldade de aprendizagem discriminativa, reforçada positivamente em 
um esquema de razão fixa/extinção; 2) verificar se o tratamento com reforço positivo 
(treino discriminativo) após o teste de fuga modifica o comportamento do sujeito 
quando re-exposto à contingência de fuga e 3) verificar se uma nova aprendizagem 
discriminativa, oposta à anterior, reforçada positivamente, é função dos tratamentos 
prévios recebidos com choques (controláveis ou incontroláveis). Doze ratos albinos 
:LVWDU (n=4) foram expostos à choques controláveis/incontroláveis ou não choque, de 
acordo com o grupo ao qual estavam inseridos, e 24 depois, submetidos ao teste de 
fuga. Nos dias seguintes, passaram por um pré-treino (modelagem e CRF) e por sessões 
diárias de discriminação (“ tratamento”  com reforço positivo) totalizando 10 sessões em 
esquema FR/extinção, sendo então re-expostos a um novo teste de fuga. Após esta 
sessão foram submetidos à reversão da aprendizagem discriminativa, composta por 10 
sessões em esquema extinção/FR. Houve ainda um grupo controle que não passou 
apenas pelas fases de discriminação. Os resultados mostraram que os sujeitos 
desamparados não apresentaram dificuldade de aprendizagem discriminativa; o 
tratamento com reforçamento positivo para estes sujeitos não aboliu o desamparo e a 
nova aprendizagem discriminativa (reversão) foi aprendida com sucesso, indicando que 
o desamparo aprendido, neste estudo, não se generalizou para contextos envolvendo 
controle por reforçamento positivo, assim como o “ tratamento”  não se mostrou capaz de 
reverter o efeito do desamparo.   
 
,PSOLFDo}HV� GD� $QVLHGDGH� VREUH� 5DFLRFtQLR� (PRFLRQDO� H� 5DFLRFtQLR� (PRFLRQDO�
EDVHDGR�QR�0RGHOR�GDGR�SHORV�3DLV�HP�&RQWH[WRV�6RFLDLV�
AUTORES: Aline Henriques Reis1; Renata Ferrarez Fernandes Lopes1; Alexandre 
Viana Montagnero2 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de Uberlândia1; Centro Universitário 
do Triângulo2 
RESUMO: Partindo de estudos acerca do processamento da informação em quadros de 
ansiedade no adulto, teóricos cognitivos encontraram um processamento anormal em 
que o indivíduo interpreta reações fisiológicas como ameaçadoras e infere perigo a 
partir dessa constatação. Nesse processo denominado raciocínio emocional, o indivíduo 
confia não somente na informação de perigo, mas também na própria resposta de 
ansiedade. Pesquisas recentes verificaram a ocorrência deste fenômeno na infância e 
encontraram que de fato o raciocínio emocional está presente no processamento da 
informação infantil como parte do desenvolvimento normal do raciocínio da criança. Os 
resultados dessas pesquisas levam a supor que amostras não-clínicas de crianças 
conforme crescem e avançam no desenvolvimento cognitivo, aprendem a negligenciar 
gradualmente suas respostas de ansiedade e aumentam a confiança na informação de 
perigo objetivo. Falhas nesse processo de aprendizagem levariam a um aumento no 
risco de desenvolver um transtorno de ansiedade. Ampliando a discussão, outras 
pesquisas incorporaram a questão do condicionamento vicário, e investigaram o 
raciocínio emocional baseado no modelo dado pelos pais, que pode ser definido como a 
tendência a confiar o julgamento de periculosidade de um evento em respostas de 
ansiedade que são observadas nos pais. Mais uma vez as crianças avaliaram ameaça 
tanto para situações de segurança como de perigo. Dessa forma, essa apresentação tem o 
intuito esclarecer questões relativas à pesquisa do viés atencional através da tarefa 



Stroop, ao raciocínio emocional e raciocínio emocional baseado no modelo dado pelos 
pais, bem como trazer os resultados de nossas pesquisas na área relacionando o 
conhecimento específico advindo de tais pesquisas à teoria do processamento da 
informação emocional e social na infância.  �
�
2�,PSDFWR�GR�6HUYLoR�GH�3VLFRORJLD�QR�+RVSLWDO�(VFROD�
AUTORES: Diana Tosello Laloni; Queila Pierre Fernandes; Thais de Lima Bezerra; 
Valéria Batista Agostinho 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Pontifícia Universidade Católica de Campinas; Hospital e 
Maternidade Celso Pierrô (Campinas, SP) 
RESUMO: Atenção psicológica em um serviço de um hospital escola compreende ações 
ambulatoriais e em enfermarias. As ações ambulatoriais são de avaliação e intervenção 
em pacientes encaminhados das diversas especialidades médicas, clínicas ou cirúrgicas, 
portadores de alguma patologia biológica. As ações nas enfermarias têm objetivos que 
previnam o desenvolvimento de transtornos psicológicos durante a hospitalização. A 
atenção psicológica ambulatorial é dirigida aos pacientes em acompanhamento nos 
ambulatórios médicos do hospital e tem como objetivo a discriminação das contingências 
envolvidas na manutenção ou agravamento do quadro clínico, estabelecendo para o 
paciente a consciência da relação comportamento-saúde. Estudos demográficos dessa 
população foram efetuados durante três anos consecutivos. A população é 
predominantemente feminina com idade média de 40 anos. Os encaminhamentos 
médicos vêm de quase todas as especialidades, a maioria identifica a relação 
comportamento-saúde, 32% da população estudada não apresenta essa relação. As 
amostras de 2004 e 2005 demonstraram que os pacientes foram encaminhados 
predominantemente das especialidades médicas de: Endocrinologia, Pediatria; 
Reumatologia e Psiquiatria; e que as especialidades de Endocrinologia e Pediatria 
identificaram melhor a relação comportamento-saúde do que as outras especialidades. A 
amostra de 2006 está em fase de estudo. Dentre os procedimentos terapêuticos adotados, 
predominaram as intervenções em Psicoterapia de Grupo, pela homogeneidade de 
algumas patologias e por razões de custo-benefício, ampliando a eficiência do serviço. 
 
3HVTXLVDV�H�$SOLFDo}HV�QD�ÈUHD�GH�+DELOLGDGHV�6RFLDLV�GH�&ULDQoDV�
AUTORES: Thiago Magalhães; Lucas Cordeiro Freitas; Mariana Sarro Pereira; Zilda A. 
P. Del Prette; Almir Del Prette. 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de São Carlos 
RESUMO: O Treinamento de Habilidades Sociais (THS) tem sido amplamente utilizado 
em diferentes contextos e populações, com objetivos que variam desde a aplicação de 
medidas preventivas até o tratamento clínico de problemas relacionados aos déficits em 
habilidades sociais. O THS tem sido crescentemente aplicado na população infantil, 
destacando-se o atendimento a crianças com desenvolvimento típico em idade escolar e a 
indivíduos com necessidades educacionais especiais, especialmente aquelas associadas à 
deficiência mental, às deficiências sensoriais e às dificuldades de aprendizagem. A 
literatura tem apontado que a avaliação das habilidades sociais, associada ou não a 
intervenções, é a base para a produção de conhecimentos na área do THS. As pesquisas 
envolvendo avaliação de habilidades sociais em crianças, de modo geral, têm sido 
norteadas pelos seguintes objetivos principais: desenvolvimento de instrumentos e 
procedimentos válidos para a realização da própria avaliação; caracterização e 
comparação do repertório social de diferentes grupos de crianças; investigação das 
variáveis associadas ao repertório de habilidades sociais e análise da efetividade de 
programas de intervenção. No nosso país, a produção de conhecimentos na área de 



habilidades sociais de crianças tem crescido consideravelmente na última década, com 
destaque para os estudos de caracterização do repertório social de populações específicas,  
associados ou não à análise de relações entre variáveis. O objetivo do presente trabalho é 
apresentar três estudos sobre habilidades sociais em diferentes populações de crianças, 
englobando crianças com desenvolvimento típico, crianças com deficiência mental e com 
deficiência auditiva. Os dois primeiros estudos consistem de revisões de literatura sobre 
estudos de habilidades sociais em crianças com deficiência mental, incluindo Síndrome 
de Down, e crianças com deficiência auditiva, conduzidos no Brasil e em outros países. O 
terceiro estudo apresenta uma avaliação do repertório social de crianças com 
desenvolvimento típico em idade escolar, por meio de um instrumento multimídia, que 
investigou a influência do tipo de contexto (sala de aula e recreio) e do tipo de 
interlocutor (colega, professor e grupo) sobre a freqüência de reações socialmente 
habilidosas e não-habilidosas (passiva e ativa). Os três estudos, no conjunto, apresentam 
implicações tanto para a avaliação do repertório social quanto para a condução e 
aperfeiçoamento de programas de intervenção junto a diferentes populações de crianças. 
 
Freqüência de Reações Habilidosas e Não-Habilidosas na Auto-Avaliação de Crianças: 
Variações em Função do Tipo de Contexto e de Interlocutor  
AUTORES: Thiago Magalhães Pereira de Souza; Lucas Cordeiro Freitas; Zilda 
Aparecida Pereira Del Prette; Almir Del Prette 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de São Carlos 
RESUMO: A infância tem sido apontada na literatura como um período essencial para a 
aprendizagem das habilidades sociais, podendo esse aprendizado ter repercussões no 
desenvolvimento posterior da criança. Para que um determinado desempenho social seja 
considerado um indicativo de habilidade social, devem-se considerar os fatores da 
situação, da pessoa e da cultura. Esses fatores podem influenciar a topografia e a 
funcionalidade do desempenho social, assim como a decisão pelo enfrentamento ou pela 
fuga/esquiva da situação. Sendo assim, a criança precisa aprender os desempenhos 
socialmente valorizados para o seu sexo e idade, em diferentes contextos e dependendo 
dos papéis que assume nas situações. A identificação dos contextos em que a criança 
apresenta reações habilidosas ou não-habilidosas contribui para a caracterização dos 
déficits e dos recursos do seu repertório, norteando, dessa forma, os objetivos de 
intervenções educacionais e/ou terapêuticas. O objetivo da presente pesquisa foi verificar 
possíveis diferenças na freqüência de reações habilidosas e não-habilidosas de crianças 
em idade escolar, em função do tipo de contexto (sala de aula e recreio) e do tipo de 
interlocutor (colega, professor e grupo). Participaram da pesquisa 804 crianças, com 
idade entre seis e 15 anos, que responderam ao Inventário Multimídia de Habilidades 
Sociais para Crianças, instrumento apresentado nas versões impressa ou informatizada, 
composto por 21 situações de interação social de crianças no contexto escolar e três tipos 
de reação para cada situação: uma habilidosa e duas não habilidosas (ativa e passiva). As 
crianças auto-avaliaram a freqüência com que apresentam as três reações em uma escala 
crescente de três pontos (zero, um e dois). O Teste t de Student indicou diferenças 
estatisticamente significativas nas freqüências dos três tipos de reação em função do tipo 
de contexto e do tipo de interlocutor das situações do inventário. Os resultados referentes 
ao contexto indicaram que as freqüências das reações habilidosas, passivas e ativas foram 
significativamente maiores na sala de aula do que no recreio (p<0,01). Os dados relativos 
aos interlocutores mostraram que: houve uma maior freqüência de reações passivas e 
habilidosas quando o interlocutor era o professor (em comparação com o grupo e com o 
colega) e quando o interlocutor era o grupo (em comparação com o colega); houve uma 
maior freqüência de reações ativas quando o interlocutor era o grupo (em comparação 



com o professor e o colega) e quando o interlocutor era o professor (em comparação com 
o colega) (p<0,01). Esses resultados confirmam o caráter situacional das habilidades 
sociais e apontam para a importância da investigação de características do contexto e do 
interlocutor que favorecem ou dificultam a emissão de desempenhos socialmente 
habilidosos de crianças. 
 
Habilidades Sociais de Crianças com Deficiência Auditiva: Uma Análise dos Estudos 
Nacionais Indexados 
AUTORES: Thiago Magalhães Pereira de Souza; Almir Del Prette 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de São Carlos 
RESUMO: A inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais no ensino 
regular tem sido objeto de muita discussão entre profissionais ligados a educação, porém, 
são poucas as pesquisas que investigaram a inclusão social do aluno com deficiência 
auditiva inserido nesse contexto. A literatura internacional tem identificado que essas 
crianças são isoladas e rejeitadas pelo grupo de pares e apresentam mais dificuldades de 
aprendizagem, comportamentos problemáticos e problemas emocionais do que as 
crianças sem deficiência. O isolamento e rejeição pelo grupo de pares, as dificuldades de 
aprendizagem, a ocorrência de comportamentos problemáticos e emocionais podem 
comprometer diretamente o desempenho do indivíduo em interação social.  Todas essas 
variáveis têm sido correlacionadas ao comprometimento do repertório de habilidades 
sociais dessas crianças. Diante desse quadro foi realizado um levantamento bibliográfico 
de pesquisas que investigassem o repertório de habilidades sociais de crianças brasileiras 
com deficiência auditiva matriculadas na escola regular. Foram consultados diversos 
indexadores de periódicos científicos brasileiros como: INDEX PSI; LILACS-Express; 
Psyc INFO; Science Direct; SciELO; Portal Periódicos da CAPES; dentre outros. Para a 
busca nos bancos de dados, realizadas entre Novembro de 2004 e Janeiro de 2006, foram 
utilizadas expressões como: competência social; deficiência auditiva; desempenho social; 
habilidades sociais; relações interpessoais; relações sociais; surdez, dentre outros termos 
pertinentes a essa temática. Os resultados revelam a escassez de estudos que identifiquem 
o repertório de habilidades sociais de crianças com deficiência auditiva brasileiras. Não 
foram encontradas pesquisas indexadas com esse objetivo. A identificação do repertorio 
social de crianças com deficiência auditiva é necessária e importante para a 
implementação de estratégias terapêuticas e educacionais. A realização desses estudos 
poderá contribuir efetivamente para que o interesse pela área no Brasil se reverta em 
projetos de pesquisa e trabalhos acadêmicos de qualidade, bem como em melhoria da 
prática clínica e educacional no campo das Habilidades Sociais e Inclusão Social.  
 
Habilidades Sociais de Indivíduos com Síndrome de Down 
AUTORES: Mariana Sarro Pereira; Almir Del Prette 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de São Carlos 
RESUMO: Apesar de a estimulação do ambiente ser decisiva no desenvolvimento de 
pessoas com deficiência, seja ela sensorial ou mental, geralmente os quadros de 
eficiência se caracterizam por dificuldades interpessoais correlatas. As deficiências em 
geral incidem sobre a capacidade de identificar as demandas do contexto social bem 
como sobre o planejamento e/ou emissão dos desempenhos esperados sob tais 
demandas, reduzindo, portanto, o nível de proficiência desses desempenhos. Os estudos 
sobre competência social de pessoas com retardo mental indicam dificuldade na 
estruturação de frases, déficits em componentes comunicativos não-verbais, baixa 
competência de reformular a própria fala, e déficits nas habilidades assertivas de lidar 
com críticas, recusar e discordar. Além de ser escassa nacional e internacionalmente, a 



literatura sobre a sociabilidade de indivíduos com síndrome de Down traz dados 
diferenciados. Enquanto alguns estudos apontam que estes indivíduos são sociáveis, 
amigáveis, dóceis, alegres, bem-humorados e cooperativos, outros relatam dificuldades 
de ajustamento social desses indivíduos. Portanto, o desenvolvimento das áreas de 
Educação Especial e de Habilidades Sociais aponta para a necessidade de novos estudos 
sobre o desempenho social de indivíduos com síndrome de Down, que proporcionem 
um avanço teórico das áreas, o que poderá embasar práticas educativas, intervenções e 
treinamentos, que, por sua vez, contribuam para um maior desenvolvimento e uma 
melhor qualidade de vida a esses indivíduos. Com base no exposto, está sendo 
conduzida uma pesquisa de mestrado no Programa de Pós-graduação em Educação 
Especial da UFSCar, que tem como objetivos identificar e comparar o repertório de 
habilidades sociais de crianças com síndrome de Down incluídas na rede regular de 
ensino e o repertório de habilidades sociais de crianças com desenvolvimento típico 
alunas da rede regular de ensino. 
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Behaviorismo Radical e Pensamento Causal: Uma Aproximação Duvidosa 
AUTORA: Carolina Laurenti 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de São Carlos�
RESUMO: A explicação científica foi tradicionalmente considerada como explicação 
causal: a explicação de um fato não era considerada científica, a menos que causas 
fossem designadas. Todavia, a indicação da causa é apenas uma das maneiras, talvez a 
mais conspícua, de explicar um fenômeno. Desse modo, a causalidade não é um 
componente necessário da explicação científica. Dito de outro modo, as explicações não 
precisam ser causais para serem científicas. A explicação do comportamento parece ser 
um bom exemplo de não obediência aos cânones da causalidade. Uma explicação do 
tipo causal tem como características a defesa da: 1) produtividade ou natureza 
genética do elo causal; 2) unicidade; 3) dependência unilateral do efeito em relação à 
causa; 4) invariabilidade da conexão e 5) condicionalidade. Por outro lado, sabe-se que 
Skinner optou pela relação funcional para explicar o comportamento e, com isso, 
acabou afastando-se de uma explicação causal: 1) A interdependência funcional 
não significa conexão genética, mas sim dependência mútua entre eventos. Desse modo, 
ela expressa, apenas, que um evento está regularmente relacionado a outro, e não afirma 
que um evento produz o evento seguinte. Em vista disso, a explicação behaviorista 
radical não reconhece o caráter genético e produtivo da causalidade. 2) O modelo 
de explicação skinneriano tem como uma de suas características marcantes a 
complexidade: uma variável independente pode ser relacionada com uma pluralidade de 
variáveis dependentes, e uma variável dependente pode estar em relação com uma 
diversidade de variáveis independentes. O que rompe mais uma vez com um dos 
elementos essenciais da ‘causalidade’ , a unicidade - há um único efeito para 
cada causa e vice-versa. 3) Além disso, a dependência unilateral do efeito sobre a causa 
também não encontra guarida no behaviorismo radical. Nesta concepção, somente a 
causa é ativa e o efeito passivo, o que alimenta a dicotomia agente versus paciente. 
Diferentemente, a relação entre comportamento e conseqüências é recursiva e não 
unilateral: os organismos agem sobre o mundo e são modificados pelas conseqüências 
de sua ação. A lógica agente e paciente não parece ser fiel o bastante para expressar a 
dinâmica das relações entre organismo e ambiente. 4) Como se não bastasse, outra 
exigência da causalidade também não é satisfeita pelo behaviorismo radical, a 
invariabilidade da conexão. Comumente, este aspecto significa ‘necessidade’ , isto é,  



que a presença de um dado evento garante, inexoravelmente, a ocorrência de outro. Em 
oposição, Skinner afirma que a mudança em uma variável independente altera a 
probabilidade de ocorrência da resposta, e não mantém com esta uma relação inflexível. 
Em vista de todas essas discrepâncias, parece razoável afirmar que a explicação do 
comportamento defendida pelo behaviorismo radical não se harmoniza com o modelo 
causal.   
�
Estatuto Causal dos Eventos Privados e Explicação do Comportamento 
AUTORA: Maura Alves Nunes Gongora  
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Estadual de Londrina 
RESUMO: A explicação behaviorista radical do comportamento tem a peculiaridade de 
afastar-se do modelo causal tradicional e primar pela complexidade. Como nossa cultura 
orienta-se, em geral, pelo raciocínio causal tradicional, tem sido comum no debate 
científico relativo ao comportamento que estudiosos continuem fazendo perguntas 
causais. Uma pergunta freqüente no contexto da psicoterapia refere-se ao estatuto causal 
dos eventos privados, comumente feita nos seguintes termos: Afinal, os eventos 
privados podem ou não podem ser causa de (ou causar) comportamento? Procuramos 
demonstrar que no modo como está formulada, esta pergunta não pode ser respondida 
pelo behaviorismo radical, uma vez que perguntas desse tipo pressupõem explicações 
causais as quais não são compatíveis com o modelo behaviorista radical. Mas se 
tivéssemos que responder a uma questão formulada nesses termos é possível que, de 
início, disséssemos que sim e que não ao mesmo tempo, para em seguida fazermos 
vários esclarecimentos quanto às implicações de cada uma das duas respostas e com 
isso mostrar um pouco do que constitui um modelo explicativo relacional e complexo. 
Ao dizer que sim estamos afirmando que em linhas gerais, o behaviorismo radical 
pressupõe que tanto eventos públicos quanto eventos privados podem funcionar como 
variáveis independentes no controle do comportamento. Neste sentido, eventos privados 
(incluindo comportamento encoberto) podem configurar-se como ocorrências que 
aumentam a probabilidade de outros comportamentos virem a ocorrer, sejam os últimos 
abertos ou encobertos. Neste caso, a ocorrência dos primeiros permite alguma predição 
dos segundos. Porém, ao dizer não estamos considerando uma distinção skinneriana 
entre “ explicação”  e o simples controle do comportamento. Nas relações admitidas 
acima entre eventos encobertos e comportamento há controle, mas ainda não há 
explicação. Isto porque explicações no behaviorismo radical devem, por um lado, 
atender ao critério pragmático de permitir a manipulação ou intervenção sobre o 
comportamento e, por outro lado, as explicações também se constituem em processos 
seletivos ambientais, predominantemente de ordem social e de domínio público. Por 
fim, temos que lembrar o esclarecimento mais importante: as relações de controle entre 
eventos privados e comportamento só podem ser admitidas, se considerada a sua 
dependência e conexão com os processos seletivos públicos. Isto quer dizer que as 
relações de controle entre eventos privados e comportamentos podem ser caracterizadas 
como relações entre elos de cadeias comportamentais que na sua totalidade são 
mantidas por conseqüências reforçadoras do ambiente público, em geral, conseqüências 
reforçadoras próprias das comunidades verbais.  
�
Relação entre Eventos, Estados e Processos: Uma Explicação Não-Causal do 
Comportamento 
AUTOR: Carlos Eduardo Lopes�
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Paranaíba 



RESUMO: O behaviorismo radical ao distanciar-se de outros “ behaviorismos”  parece 
fornecer elementos para a construção de um modelo não-causal de explicação do 
comportamento. Uma das principais características desse modelo explicativo é sua 
complexidade: enquanto outros “ behaviorismos”  estão interessados na descrição da 
relação entre eventos, o behaviorismo radical se volta para a descrição da relação entre 
eventos, estados e processos. Ao mostrar que a explicação do comportamento é 
complexa e, portanto, não pode se dar apenas no nível dos eventos, o behaviorismo 
radical dá o primeiro passo na direção de abandonar o modelo de explicação causal. Isso 
porque a explicação causal além de lidar, na maioria das vezes, apenas com eventos, 
também exige que a relação entre causa e efeito seja de “ um para um” . Em outras 
palavras, cada causa tem apenas um efeito, e cada efeito tem apenas uma causa. Essa 
rigidez do modelo causal dificilmente encontra um paralelo no comportamento humano. 
O objetivo deste trabalho é mostrar que o behaviorismo radical pode (e talvez deva) 
adotar um modelo de explicação não-causal. Esse novo modelo explicativo do 
comportamento volta-se para a descrição da inter-relação entre eventos ambientais 
(estímulos), eventos comportamentais (respostas), estados comportamentais 
(probabilidade de responder), e processos comportamentais (contingências). Podemos,  
então, dividir a explicação completa do comportamento em três etapas explicativas. Em 
um primeiro momento, estamos interessados em uma explicação funcional, que se dá 
exclusivamente no nível dos eventos: trata-se de uma proposta de relação entre 
topografia e função, que é formulada a partir de eventos ambientais (estímulos) e 
eventos comportamentais (respostas). O resultado dessa primeira etapa é a constituição 
de respostas (relação entre topografia e função) como objetos de análise. Em um 
segundo momento, partimos para a descrição das regularidades encontradas no 
responder: trata-se de identificar os estados comportamentais, isto é, as probabilidades 
de responder de uma dada maneira. Por fim, podemos nos voltar para a descrição de 
processos comportamentais que estão operando tanto no nível dos eventos, quanto no 
nível dos estados: o objetivo, aqui, é identificar as contingências responsáveis pela 
instalação e manutenção dos estados vigentes e, conseqüentemente, pelo responder 
atual. Como resultado desse itinerário, explicamos os eventos comportamentais atuais 
(através da sua relação funcional com eventos ambientais), prevemos eventos 
comportamentais futuros (através de sua relação com estados comportamentais), e 
possibilitamos a constituição de novos estados comportamentais (através da organização 
de eventos ambientais, comportamentais e processos comportamentais).   
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Mídia e Construção Social do Conhecimento: Atentados Terroristas no Relato de Dois 
Jornais Brasileiros 
AUTORAS: Ana Carolina Pereira Alves; Maria Amalia Pie Abib Andery   
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
RESUMO: O conhecimento socialmente construído tem sido tema explorado por 
estudiosos das Ciências Sociais, da Psicologia, e mesmo da Análise do Comportamento. 
Conhecimento socialmente construído é conhecimento do mundo que um indivíduo 
adquire por meio de descrições fornecidas pela comunidade verbal. Tal conhecimento é 
comportamento verbal sob controle antecedente de estímulos também verbais. Nas 
sociedades ocidentais contemporâneas a mídia de massa tem desempenhado um papel 
importante na construção e manutenção de conhecimento socialmente construído,  
fornecendo às pessoas, através de seus veículos - jornais, TV, internet, rádio, cinema, 
entre outros - relatos verbais acerca de eventos que ocorrem no mundo. O presente 



estudo constituiu uma tentativa de desenvolver ferramentas e procedimentos de 
investigação do material produzido por dois jornais diários brasileiros sobre eventos que 
ficaram conhecidos como: (a) o atentado terrorista de 11 de Setembro de 2001, ocorrido 
nos EUA, e (b) o atentado terrorista de 11 de Março de 2004, ocorrido em Madri, na 
Espanha. Partiu-se da suposição de que a veiculação destes eventos por estes jornais 
funcionaria como estimulação verbal que promoveria no leitor respostas que 
identificamos como seu conhecimento desses eventos. Foram analisadas manchetes e 
imagens de notícias em 12 edições da Folha de São Paulo e do O Estado de São Paulo, 
publicadas nos 3 dias subseqüentes à ocorrência de cada um dos eventos. Selecionou-se 
para análise matérias que faziam referência direta ou indireta aos eventos, no título ou o 
primeiro parágrafo. Foram registrados para cada matéria: título, lead, tipo de matéria, 
origem da matéria, além da presença, do tipo, e origem da imagem. Os títulos e imagens 
foram classificados de acordo com o conteúdo. Os resultados apontam para uma 
semelhança entre os jornais na configuração das suas primeiras páginas na veiculação 
de ambos os eventos: apresentando um relato dos eventos no primeiro dia, a reação 
imediata do país atingido no segundo, e a ênfase em apontar um suspeito no terceiro dia.  
No entanto, o conteúdo relatado foi diferente para cada evento - ambos os jornais 
mostraram o de 11 de Setembro como um ato de guerra e o foco da reação foi a agência 
governamental; já o 11 de Março foi contado como uma tragédia com ênfase nas 
vítimas e o foco da reação foram as manifestações da sociedade civil pela paz. Nos dois 
jornais, para os dois eventos, houve predomínio de manchetes e imagens de origem 
externa, provenientes de agências e jornais estrangeiros, sugerindo que o próprio 
comportamento verbal emitido pelos jornalistas já é, em muitas ocasiões, 
comportamento intraverbal ou conhecimento socialmente construído, com a implicação 
de que seus leitores têm um acesso mais indireto ao fenômeno do que o próprio relato 
do jornal permite supor. Estes resultados, apesar de iniciais, sugerem a importância de 
produzir alternativas metodológicas de coleta e análise de dados com o objetivo de 
descrever (a) as variáveis que controlam aspectos específicos do comportamento verbal 
de quem produz o relato e (b) os possíveis efeitos comportamentais de tais relatos sobre 
os leitores.  
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AUTORES: Alessandra Antônio Villas Boas1; Gerson Yukio Tomanari1; Gracy Kelly 
da Silva Tobias1; Verônica Bender Haydu2 

FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de São Paulo1; Universidade Estadual de 
Londrina2 

RESUMO: O fenômeno da criatividade é tão importante quanto desconhecido. Há um 
conjunto amplo de eventos classificados como criativos e um igualmente amplo 
conjunto de mecanismos sugeridos para explicá-los. Dentro da Análise Experimental do 
Comportamento há tentativas de circunscrever e investigar de maneira sistemática tal 
fenômeno. Serão apresentados três trabalhos que mostram modos de definir e de estudar 
empiricamente certos processos comportamentais complexos tradicionalmente 
chamados de criativos, especialmente os relacionados ao conceito de ressurgência de 
respostas. O primeiro investiga, em ratos, os efeitos da extinção sobre a produção de 
novas respostas, buscando identificar se tais respostas seriam fruto de simples 
variabilidade comportamental aleatória ou se estariam relacionadas a uma organização 
comportamental historicamente determinada, na qual o conceito de ressurgência seria 
uma ferramenta útil. No segundo trabalho a ressurgência é retomada em outro contexto, 



ligado agora a possíveis conexões com a formação e manutenção de classes de 
estímulos equivalentes em humanos. São avaliados tanto os efeitos da extinção quanto 
da passagem do tempo. No terceiro e último trabalho, com ratos, o conceito de 
ressurgência é abordado em um contexto mais amplo, no qual ele seria um componente 
que explicaria parte da aprendizagem súbita chamada de “ insight” . Avalia-se com os 
três trabalhos tanto o lugar do conceito de ressurgência na explicação de alguns 
fenômenos criativos, quanto o que já conhecemos sobre a própria origem de 
comportamentos originais e novos de maneira geral. 
�
Efeitos do Procedimento de Extinção: Variabilidade X Ressurgência 
AUTORES: Alessandra Antônio Villas Boas; Gerson Yukio Tomanari 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade de São Paulo 
RESUMO: Ao se falar sobre os efeitos de um procedimento de extinção, logo se pensa 
na queda de freqüência de uma resposta que vinha sendo reforçada. No entanto, há, pelo 
menos, dois outros fenômenos que parecem ocorrer diante de um procedimento de 
extinção: YDULDELOLGDGH�FRPSRUWDPHQWDO – durante um procedimento de extinção, há um 
aumento na variação de respostas, em relação àquela observada em uma fase de treino 
anterior – e UHVVXUJrQFLD�FRPSRUWDPHQWDO – durante um procedimento de extinção de 
uma segunda resposta, há a volta da emissão de uma primeira resposta, que não vinha 
sendo reforçada, mas que já havia passado por uma história prévia de reforçamento. 
Porém, pouco se sabe sobre os limites entre esses dois fenômenos. Afinal, a 
variabilidade comportamental, diz respeito a um aumento de repertório ou à volta de 
emissão de respostas que já haviam sido treinadas previamente na história do sujeito, e 
que podem ser denominadas como ressurgência? O objetivo do presente trabalho foi 
observar, em ratos, se durante fases de extinção são emitidas seqüências que já haviam 
sido treinadas ou seqüências que nunca haviam sido. Para isso, treinou-se em sujeitos de 
um primeiro grupo uma seqüência, de quatro respostas de pressão a duas barras, seguida 
de sua extinção, uma segunda seqüência foi treinada e também extinta, até que quatro 
seqüências distintas fossem treinadas e extintas. Com sujeitos de um segundo grupo 
treinou-se uma seqüência, seguida pelo treino de uma segunda, até uma quarta 
seqüência, e só então, foram submetidos a um procedimento de extinção. Os resultados 
obtidos com os sujeitos do primeiro grupo indicam que, durante as fases de extinção, o 
reaparecimento de seqüências já treinadas e extintas, deu-se de forma não sistemática, 
sendo que apenas algumas seqüências treinadas reapareceram em algumas fases de 
extinção. Para os sujeitos do segundo grupo, o reaparecimento de seqüências já 
treinadas e não extintas, durante a fase de extinção, também se deu de forma não 
sistemática, sendo que, a maioria dos sujeitos, deixou de emitir pelo menos uma dessas 
seqüências. Seqüências que não haviam sido treinadas foram emitidas em todas as fases 
de extinção realizadas com os dois grupos de sujeitos, sendo predominantes, em 
comparação com seqüências já treinadas, na maioria dos casos. Ao analisar as 
seqüências não treinadas que foram emitidas, observa-se que essas são, pelo menos em 
parte, semelhantes àquelas que haviam sido treinadas recentemente, na maioria dos 
casos. De modo geral, observa-se que, durante as fases de extinção, seqüências que não 
foram treinadas foram emitidas mais freqüentemente do que as que foram treinadas, 
indicando um aumento no repertório dos sujeitos. Porém, as seqüências emitidas são 
semelhantes àquelas treinadas recentemente, sugerindo que esse aumento de repertório 
não se deu de forma aleatória, mas sim de acordo com a história de reforçamento prévio 
do sujeito. Financiamento: FAPESP (Bolsa de Mestrado concedida ao primeiro autor). 
�



Estabilidade Versus Flexibilidade de Classes de Estímulos Equivalentes: Manutenção, 
Reorganização, Extinção e Ressurgência 
AUTORAS: Verônica Bender Haydu; Juliana Barboza Caetano de Paula; Ana Priscila 
Batista; Fernanda Serpeloni 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Estadual de Londrina 
RESUMO: O estudo de variáveis que afetam a manutenção de classes de estímulos 
equivalentes ao longo do tempo pode ser uma importante contribuição para pessoas com 
dificuldades para recordar eventos. Por outro lado, a possibilidade de alterar classes 
equivalentes previamente estabelecidas, também, tem importantes implicações, 
principalmente, clínicas e educacionais. Portanto, variáveis metodológicas que afetam 
esse comportamento devem ser avaliadas como indicam os resultados de estudos 
relatados em que os efeitos da extinção e da passagem do tempo na manutenção e na 
ressurgência de classes equivalentes foram investigados. No Estudo 1, oito estudantes 
universitários foram submetidos a um procedimento de treino de discriminação 
condicional, por meio do procedimento de escolha de acordo com modelo. Na Etapa 1 
(treino inicial), foram treinadas e testadas três classes com quatro estímulos; na Etapa 2 
(treino tardio), os mesmos estímulos foram arranjados em três novas classes; as Etapas 
3 e 4 consistiram de oito blocos de extinção cada uma; a Etapa 5, do teste de 
ressurgência; a Etapa 6, de teste de manutenção realizado 30 dias após. Cinco 
participantes atingiram o critério de formação de equivalência nas Etapas 1 e 2, dois 
participantes atingiram o critério somente na Etapa 1 e um participante atingiu somente 
na Etapa 2. Nos blocos de extinção, as respostas foram predominantemente de acordo 
com estímulos do treino tardio. No teste de ressurgimento, todos os participantes, exceto 
um, responderam de acordo com as relações treinadas tardiamente. No teste de 
manutenção, diante das relações de linha de base, um participante respondeu 
predominantemente diante das relações do treino inicial e os demais diante das relações 
do treino tardio. Diante das relações emergentes, cinco participantes apresentaram a 
maioria das respostas de acordo com o treino tardio, um diante do 3º estímulo e dois 
distribuíram as respostas. Verificou-se que as classes equivalentes foram facilmente 
reorganizadas, o responder relacional tardiamente treinado apresentou resistência à 
mudança, mas foi afetado pela passagem do tempo. No Estudo 2, 10 estudantes 
universitários foram treinados a formar três classes com três estímulos. Um teste misto 
das relações emergentes foi realizado imediatamente após os treinos (Etapa 1) e um 
teste de manutenção, semelhante ao teste misto, foi realizado 6 semanas após (Etapa 2). 
Todos os participantes formaram classes de estímulos equivalentes, atingindo 90% de 
acertos. No teste de manutenção apenas dois participantes atingiram o critério. A maior 
parte dos erros apresentados foram erros sistemáticos, o que demonstrou que os 
participantes estavam respondendo a outras classes que não as estabelecidas pelos 
experimentadores. Além disso, verificou-se que os erros nos testes de manutenção eram 
repetições de erros apresentados na fase de aquisição das respostas relacionais. Estes 
resultados mostram que a reorganização de classes equivalentes pode ser feita de modo 
previsível, no entanto, a extinção, a ressurgência e as variáveis que contribuem para a 
manutenção de classes equivalentes requerem ser melhor investigadas. 
 
Quais os Processos Comportamentais Envolvidos no Fenômeno do “ Insight” ? 
AUTORES: Gracy Kelly da Silva Tobias; Marcus Bentes de Carvalho Neto 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal do Pará 
RESUMO: As discussões acerca do processo comportamental conhecido como 
criatividade indicam uma dificuldade na definição do que seria um padrão “ original”  ou 
“ criativo” . Dentre as possibilidades de interpretação deste fenômeno apontadas na 



literatura encontra-se a chamada “ interconexão espontânea de repertórios” , durante o 
qual dois ou mais repertórios diferentes, aprendidos em separado, podem se juntar em 
novas situações produzindo seqüências originais de comportamento. A resolução de um 
problema de forma súbita através desta interconexão foi denominada de “ Insight” . Esta 
interconexão também é explicada na literatura por um processo denominado de 
“ generalização funcional” . O presente estudo replicou, utilizando três ratos (5DWWXV�
QRUYHJLYXV�� :LVWDU)� como sujeitos, o trabalho de Epstein (1985b) e, além disso, 
investigou o papel da generalização funcional na interconexão espontânea dos 
repertórios. A dois sujeitos ensinaram-se separadamente três repertórios distintos. O 
primeiro aprendeu a (1) empurrar um cubo de maneira direcionada, (2) a subir e se 
erguer no cubo e (3) a puxar uma corrente. O segundo aprendeu a empurrar um cubo de 
maneira não direcionada, a subir e se erguer no cubo e a puxar uma corrente e o terceiro 
aprendeu apenas a subir e se erguer no cubo e a puxar uma corrente. Após o treino 
foram colocados numa situação-problema que exigiria a interconexão das habilidades 
aprendidas para que o problema fosse resolvido: empurrar o cubo na direção de uma 
corrente pendurada no teto, subir no cubo, erguer-se e puxar a corrente. Os resultados 
mostraram que os dois sujeitos que aprenderam os três repertórios resolveram o 
problema de maneiras distintas: um resolveu o problema aleatoriamente e o outro 
precisou passar por um treino de subir e puxar a corrente que estabeleceu elos 
importantes para a resolução de modo clássico. O sujeito com apenas duas habilidades 
aprendidas, não resolveu a tarefa. Por fim, sugere-se que o desempenho explicado pela 
generalização funcional poderia ser explicado de modo mais parcimonioso como um 
tipo de generalização simples e que esse processo não seria um requisito fundamental 
para a resolução súbita do problema. Financiamento: CNPq e CAPES (Bolsa de 
Mestrado concedida ao primeiro autor). 
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Análise Funcional dos Comportamentos Religiosos de Mulheres com Câncer de Mama 
AUTORAS: Ana Claudia Paranzini Sampaio; Vera Lúcia Adami Raposo do Amaral  
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Estadual de Londrina; Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas; SOBRAPAR 
RESUMO: Nos dias atuais, o câncer é uma das doenças que mais mata pessoas no mundo 
inteiro. Nas mulheres brasileiras, o câncer de mama é o tipo de neoplasia que mais causa 
mortes, porém se detectado precocemente, há altas chances de cura. Muitas vezes, ele é 
descoberto tardiamente, gerando tratamentos mutilantes à mulher, como a retirada parcial 
ou total da mama e a realização da quimioterapia e/ou radioterapia. Extirpar a mama em 
decorrência de uma enfermidade crônica possui uma conotação extremamente complexa 
para a mulher, pois o símbolo de feminilidade, sedução e maternidade foi amputado. As 
mudanças na vida desta mulher englobam as esferas pessoal, profissional e familiar. 
Assim, é de extrema importância que pesquisas sejam feitas, visando conhecer os 
comportamentos que contribuem com a promoção do bem-estar psicológico. Para tanto, 
esta pesquisa teve por objetivo analisar funcionalmente os comportamentos religiosos de 
mulheres com câncer de mama após a cirurgia de mastectomia. Foram entrevistadas 
quatro mulheres que passaram pela mastectomia, com idades variando de 34 a 49 anos, 
encaminhadas por um mastologista. As entrevistas realizadas foram gravadas e transcritas 
em sua íntegra. As mulheres mantiveram também um registro escrito, durante quinze 
dias, em que especificaram o contexto, as ações, sentimentos e pensamentos 
correspondentes à situação, bem como suas conseqüências, das vivências relacionadas ao 
câncer. Para análise, considerou-se como pertencentes a essa categoria os seguintes 
comportamentos: ir à Igreja, assistir cultos, participar de atividades religiosas, conversar  



com padre e pastor, discutir com família e amigos a respeito da religião, orar, rezar, ler a 
Bíblia, pensar em Deus e solicitar a benção de Deus. Sabe-se que uma situação difícil 
pode ser desencadeadora dos comportamentos religiosos acima citados. Na presente 
pesquisa, o câncer, por si só já representa um fato que pode evocar os comportamentos 
acima descritos, mas também as conseqüências de seu tratamento podem estar associadas 
a estes comportamentos. A espiritualidade, os comportamentos relacionados à religião 
desencadeiam uma série de conseqüências, e conforme o relato das participantes, 
somente conseqüências positivas. Seja por trazer algo de positivo ou por eliminar/ 
minimizar um contexto aversivo. As conseqüências podem ser: bem-estar e sensação de 
aumento de “ forças”  para lutar. Conclui-se que acreditar em um ser superior e seus 
comportamentos associados desencadeiam conseqüências positivas, pois se entende que 
acreditar na possibilidade de cura aumenta a probabilidade de ocorrência de 
comportamentos compatíveis com o tratamento. 
�
Elaboração de Recursos Lúdico-Educativos para Utilização com Crianças Submetidas a 
Tratamento Quimioterápico em Regime Ambulatorial  
AUTORAS: Lígia Tristão Casanova; Maria Rita Zoéga Soares 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Estadual de Londrina 
RESUMO: Os cânceres na infância constituem a segunda causa de morte de crianças e 
adolescentes entre 0 e 14 anos em países desenvolvidos, e a terceira em países em 
desenvolvimento. Atualmente, o câncer é considerado uma doença com mediação 
comportamental, requerendo, portanto, que o psicólogo faça parte da equipe de 
tratamento. Contudo, verifica-se que a prática do psicólogo no contexto médico ainda 
necessita de aprimoramento. Neste sentido, o objetivo da pesquisa foi levantar 
informações e necessidades de crianças submetidas a tratamento quimioterápico a fim de 
desenvolver recursos lúdico-educativos que possam subsidiar intervenções futuras no 
contexto da saúde. Foram realizadas entrevistas individuais e observações assistemáticas 
no ambulatório de quimioterapia do Hospital Universitário Norte do Paraná (Londrina – 
PR), com a equipe médica, pacientes e seus acompanhantes, bem como mediações 
lúdicas com as crianças. Os resultados demonstraram que havia falta de informação 
disponível e acessível a pais e crianças além de falhas na comunicação entre equipe 
médica e pacientes e/ou seus acompanhantes. A partir da análise dos dados elaborou-se 
um manual de rotinas e um livro de atividades. No primeiro foram descritas as rotinas, as 
características e etapas do tratamento, possíveis intercorrências, precauções que devem 
ser adotadas e algumas informações gerais. Já no segundo, constam informações e 
atividades relacionadas à condição de doença e ao tratamento. Apesar de não terem sido 
testados, verificou-se a necessidade de elaboração de materiais que possam ser utilizados 
como recursos complementares à atuação de profissionais de saúde no sentido de 
informar pais e pacientes, melhor prepará-los para os procedimentos bem como facilitar a 
adaptação da criança e de sua família ao contexto de tratamento quimioterápico.  Espera-
se que os recursos desenvolvidos nesta pesquisa sirvam como um facilitador da inserção 
do psicólogo no contexto de saúde para que este profissional tenha sua importância 
reconhecida enquanto membro de equipe interdisciplinar, propondo intervenções 
adequadas a esse contexto. Sugere-se que em estudos posteriores, os recursos 
desenvolvidos nesta pesquisa possam ser testados e tenham sua eficácia avaliada em 
programas de intervenção com esse tipo de população.  
 
Identificação de Habilidades em Pais de Crianças em Tratamento Quimioterápico: O 
Efeito da Orientação como Condição Facilitadora para a Adaptação de Crianças ao 
Contexto Hospitalar  



AUTORAS: Nadia Shigaeff; Maria Rita Zoéga Soares; Souzanne Langner Dupont; 
Wivian Christina Mineiro Sá  
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Estadual de Londrina 
RESUMO: Durante a internação, pais sem orientação podem ter dificuldade para lidar 
eficazmente com certos padrões comportamentais da criança, vindo, deste modo, até 
mesmo a prejudicar a adaptação desta à situação. Nessas circunstâncias, determinados 
procedimentos poderiam permitir o desenvolvimento de habilidades capazes de melhorar 
a qualidade do atendimento, beneficiando tanto pais como pacientes e evitando 
readmissões hospitalares. A efetividade do tratamento de saúde disponibilizado para a 
criança é influenciada também por habilidades dos pais em utilizar o sistema de saúde, 
administrando intervenções preventivas e curativas No presente estudo, buscou-se 
identificar a ocorrência de comportamentos parentais facilitadores e comportamentos que 
dificultam a adaptação de crianças ao procedimento de quimioterapia, bem como analisar 
fatores contextuais específicos dessa condição. Participaram do estudo 20 responsáveis 
por crianças, submetidas ao procedimento médico de quimioterapia num hospital da 
cidade de Londrina – PR. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados: um 
roteiro de entrevista semi-estruturado, elaborado pelas pesquisadoras, e a escala Beck de 
depressão (Beck, 1967). Os participantes foram entrevistados enquanto aguardavam 
consulta médica para as crianças. No contexto da saúde, a autoconfiança tanto de crianças 
como de pais pode ser melhorada através do fornecimento de informação adequada, da 
participação em tomadas de decisão, do elogio, da permissão para permanecerem juntos, 
do envolvimento em tarefas de autocuidado e de experienciar maior segurança e senso de 
autocontrole. Dessa forma, através de um programa educativo, pais podem ter maior 
controle da situação, sentirem-se mais confortáveis, saber exatamente aquilo por que seu 
filho está passando, tendo, em vista disso, condição de proporcionar-lhe conforto e 
suporte emocional. Com base nos dados coletados, identificou-se que muitos pais 
sentem-se despreparados para presenciar a execução de procedimentos médicos e ainda 
experienciam sentimentos de desconforto físico em relação ao ambiente hospitalar.  
Percebeu-se um aumento do número de responsabilidades desses pais cuidadores, no 
sentido de sentirem-se sem o apoio dos familiares ou obrigados a dar suporte emocional 
não apenas ao filho em quimioterapia, mas a toda família. Diante do exposto, vê-se a 
necessidade de disponibilizar aos pais informações claras a respeito da condição 
específica enfrentada pelo seu filho. Algumas informações a respeito do comportamento 
da criança podem ser úteis na redução da ansiedade desses pais, aumentando seu nível de 
satisfação com o atendimento da equipe hospitalar e sua adesão às rotinas, sendo capaz 
de reconhecer determinados sintomas, manejá-los adequadamente, bem como reduzir o 
número de problemas no retorno ao lar. Através da orientação, os pais devem tornar-se 
conscientes da importância de apoiarem seus filhos nessa situação.   
 
Variáveis que contribuem para a adesão ao tratamento de mulheres com câncer de mama 
AUTORAS: Ana Claudia Paranzini Sampaio; Vera Lúcia Adami Raposo do Amaral  
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Estadual de Londrina; Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas; SOBRAPAR 
RESUMO: O câncer de mama é a segunda neoplasia maligna com maior incidência entre 
as mulheres brasileiras, assim como uma causa relevante de mortes por câncer no Brasil. 
Afirma-se que é considerada uma patologia que está entre os maiores problemas de saúde 
pública associado ao câncer feminino no país. Se detectado em estágios iniciais, o câncer 
de mama é passível de tratamento e cura, aumentando o tempo de vida das mulheres. 
Sabe-se que a paciente com câncer de mama passa por um difícil processo de adaptação 
ao tratamento e aos procedimentos médicos, sejam eles a cirurgia para retirada da mama, 



a quimioterapia e a radioterapia. A literatura especializada aponta que um suporte 
psicológico viabilizaria a aceitação da doença e enfrentamento do problema, e, por 
conseguinte, facilitaria a adesão ao tratamento, importante para o seguimento de 
instruções médicas e imprescindível para aumentar o tempo de sobrevida destas 
mulheres. Assim, os profissionais da Psicologia devem ser capazes de identificar os 
comportamentos mais adaptativos ao contexto do câncer e proporcionar ao doente, 
condições para que ele se comporte de forma mais funcional, de modo que traga 
benefícios à sua saúde e garanta sua qualidade de vida. Este trabalho teve por objetivo 
identificar possíveis variáveis presente na vida das mulheres diagnosticadas com câncer 
de mama contribuem para adesão ao tratamento médico. Foram entrevistadas quatro 
mulheres que passaram pela mastectomia, com idades variando de 34 a 49 anos, 
encaminhadas por um mastologista. As entrevistas realizadas foram gravadas e transcritas 
em sua íntegra. As mulheres mantiveram também um registro escrito, durante quinze 
dias, em que especificaram o contexto, as ações, sentimentos e pensamentos 
correspondentes à situação, bem como suas conseqüências, das vivências relacionadas ao 
câncer. Hipotetiza-se que as principais variáveis relacionadas à adesão ao tratamento 
dessa população sejam: informações a respeito do tratamento e suas conseqüências, 
história de enfermidade na família, apego à religião, otimismo e rede de apoio familiar e 
social bem consolidada. Através das informações coletadas, verificou-se que esses fatores 
são imprescindíveis para que as mulheres se mantenham no caminho da busca pela cura. 
Se considerarmos que adesão ao tratamento é um conjunto de comportamentos de  
autocuidado, então, pode-se dizer que as mulheres se comportam por esquiva, ou seja, os 
comportamentos apresentados por elas terão como conseqüência a evitação de estímulos 
aversivos: a curto prazo evita-se que o câncer se espalhe e a longo prazo, evita-se a 
morte, que é considerada como extremamente aversiva. Desde o momento do diagnóstico 
há uma necessidade de se promover comportamentos compatíveis com o tratamento, 
como por exemplo, o seguimento de instruções médicas, a realização de exames, a 
ingestão dos medicamentos prescritos pelo médico entre outros, pois a adesão inicial é 
um forte preditor de adesão a longo prazo. Desta forma, há uma necessidade em 
desenvolver pesquisas que demonstrem estratégias eficazes de manutenção da adesão 
ao tratamento de mulheres portadoras de câncer de mama.  
��
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Conflitos Familiares e Práticas Educativas Parentais em duas Capitais Brasileiras 
AUTORAS: Lidia Natalia Dobrianskyj Weber; Josafá Moreira da Cunha 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal do Paraná 
RESUMO: Essa pesquisa apresenta dados de 233 adolescentes com idade média de 16 
anos, oriundos de escolas públicas de duas capitais brasileiras: Curitiba (PR) e Aracaju 
(SE). O estudo teve como objetivo verificar a relação entre as práticas educativas 
parentais e conflitos familiares, destacando as diferenças entre grupos estudados em 
duas capitais brasileiras. Os instrumentos utilizados foram as Escalas de Qualidade na 
Interação Familiar – EQIF (Weber, Viezzer & Brandemburg, 2003) e o Questionário de 
Interação em Conflito – QIC (Cunha & Weber, 2005). Os escores combinados do pai e 
da mãe foram computados a partir das nove escalas do EQIF: Envolvimento, Regras, 
Punição Física, Comunicação Positiva dos Filhos, Comunicação Negativa, Modelo, 
Sentimento dos Filhos, Clima Conjugal (positivo e negativo). As questões de conflito 
foram agrupadas em categorias gerais: álcool e drogas; viagens e saídas; amizade e 
amor; dinheiro e contas da casa; tarefas; escola e outros (sem motivo ou banalidades). 
Também foram computadas a freqüência, participação do adolescente, intensidade da 



reação afetiva e intensidade dos conflitos. Em relação à origem geográfica, Curitiba 
apresentou escores significativamente superiores nas práticas educativas parentais de 
Regras (t=3,529; p<0,001), Comunicação Positiva dos Filhos (t=2,006; p<0,05) e Clima 
Conjugal Positivo (t=3,150; p<0,05) e na categoria de conflitos relacionados a Escola 
(t=3,204; p<0,05). Em relação ao gênero, as meninas apresentaram níveis mais altos de 
conflitos relacionados a Viagens e Passeios (t=-2,228; p<0,05); Tarefas Domésticas (t=-
3,526; p<0,001) e Outros (t=-2,463; p<0,05), sendo que as meninas também tiveram 
níveis mais altos de Freqüência (t=-2,459; p<0,05), Envolvimento em Conflitos (t=-
3,852; p<0,001) e Reação Afetiva (t=-2,631; p<0,05). No que diz respeito à relação 
entre conflitos e as práticas educativas, foram observadas relações significativas em 
todas as dimensões da EQIF, tanto nas positivas, quanto nas negativas, sendo que nesse 
segundo grupo destacaram-se a Comunicação Negativa e o Clima Conjugal Negativo, 
ambas aumentando significativamente o nível de conflito em todas as categorias 
estudadas. O estudo ressalta a importância das Práticas Educativas Parentais como fator 
de proteção no desenvolvimento dos adolescentes. Tendo em vista que a participação 
em conflitos familiares é normativa na adolescência, os resultados reforçam a 
importância das práticas educativas positivas, relacionadas à diminuição dos conflitos 
sob vários aspectos. Foi também confirmada a hipótese de que as práticas educativas 
parentais e conflitos familiares variam significativamente entre essas cidades, sendo que 
tal fato deve ser levado em conta na realização de intervenções práticas, como por 
exemplo, grupos de pais.  
 
Escalas de Qualidade na Interação Familiar – A Proposta de um Modelo de Equações 
Estruturais 
AUTORAS: Lidia Natalia Dobrianskyj Weber; Ana Paula Viezzer Salvador 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal do Paraná 
RESUMO: Diversas pesquisas têm sido realizadas para identificar relações 
significativas entre práticas e/ou estilos parentais e desenvolvimento saudável dos 
filhos. Por ser um tema de tamanha relevância, a elaboração de instrumentos que 
avaliem tais práticas torna-se também importante. Portanto o objetivo deste trabalho foi 
aprofundar os estudos acerca do instrumento “ Escalas de Qualidade na Interação 
Familiar” , elaborado pelos próprios pesquisadores. Este se divide em 9 escalas: 
envolvimento, regras e monitoria, comunicação positiva dos filhos, comunicação 
negativa, punição física, modelo, sentimento dos filhos, clima conjugal positivo e clima 
conjugal negativo. Estas já passaram por um processo de validação, o qual apresentou 
índices adequados. E para aprofundamento destes estudos, foi feita a análise fatorial 
confirmatória (CFA) do instrumento, bem como a proposta de um modelo de equações 
estruturais. Para tais análises, o instrumento foi aplicado para 1.991 crianças e 
adolescentes, com idade entre 9 e 20 anos, de instituições públicas e privadas, de 
Curitiba (PR), Paranaguá (PR) e Porto União (SC). Os resultados obtidos demonstraram 
que as cargas fatoriais (CFA) dos itens de cada pequena escala foram considerados 
adequados (os itens com cargas relativamente baixas foram eliminados). Na correlação 
entre as 9 escalas, os resultados demonstraram a convergência entre os itens de cada 
escala e, ao mesmo tempo, a discriminação entre eles, demonstrando não haver 
sobreposição entre as escalas. Os índices de ajustamento do modelo confirmatório 
proposto foram considerados adequados para os dados referentes à mãe (x2=2856,28; 
gl=629; p<0,001; x2/df=4,56; NFI =0,972; NNFI=0,975; CFI=0,978; IFI=0,978; 
SRMR=0,040; RMSEA=0,042) e também para os dados do pai (x2=3790,55; gl=704; 
p<0,001; x2/df=5,38; NFI =0,977; NNFI=0,979; CFI=0,981; IFI=0,981; SRMR=0,044; 
RMSEA=0,047). No modelo de regressão estrutural, que também apresentou 



indicadores adequados, pôde-se observar relação significativa entre as dimensões 
propostas (para mãe: x2=3135,19, gl=650, p<0,001, x2/df=4,82, NFI=0,969, 
NNFI=0,973, CFI=0,975, IFI=0,975, SRMR=0,047, RMSEA=0,044; para o pai: 
x2=3561,44, gl=650, p<0,001, x2/df=5,48, NFI=0,976, NNFI=0,978, CFI=0,980, 
IFI=0,980, SRMR=0,054, RMSEA=0,047). As relações encontradas foram: clima 
conjugal positivo e baixo clima conjugal negativo predizem envolvimento (R2= 0,195); 
envolvimento prediz regras e monitoria (R2= 0,338); comunicação negativa prediz 
punição física (R2= 0,238); envolvimento e regras e monitoria predizem comunicação 
positiva dos filhos (R2= 0,612); baixo envolvimento e clima conjugal negativo 
predizem comunicação negativa (R2= 0,541); envolvimento e clima conjugal positivo 
predizem modelo (R2= 0,880); e ainda, modelo, baixa comunicação negativa e clima 
conjugal positivo predizem sentimento dos filhos (R2= 0,867). Pôde-se concluir que o 
modelo de instrumento proposto foi considerado bem ajustado, e que a proposta de um 
modelo de regressão estrutural vem proporcionar aos pesquisadores uma compreensão 
profunda acerca da dinâmica familiar e da relação entre práticas educativas parentais. 
 
Qualidade na Interação Familiar – Uma Relação com Práticas Parentais Coercitivas, 
Gênero e Nível Socioeconômico 
AUTORES: Lidia Natalia Dobrianskyj Weber; Venícius F. Moura; Patrícia Leal Santos; 
Ana Paula Viezzer Salvador 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Federal do Paraná 
RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi o de verificar diferenças na qualidade de 
interação familiar de adolescentes que pertencem a classes sociais distintas, verificar 
diferenças quanto ao gênero dos adolescentes, e ainda, a relação entre qualidade de 
interação familiar com o uso de práticas coercitivas. Participaram 300 adolescentes de 
ambos os sexos, com idades entre 12 a 17 anos, sendo 150 alunos de uma escola pública 
de periferia e 150 alunos de duas escolas particulares de elevado nível socioeconômico. 
Foram utilizados dois instrumentos: as Escalas de Qualidade de Interação Familiar - 
EQIF (Weber, Viezzer & Brandemburg, 2003), que medem o total positivo – TP 
(envolvimento, regras e monitoria, comunicação positiva dos filhos, clima conjugal 
positivo, modelo e sentimento dos filhos) e o total negativo – TN (punição física, 
comunicação negativa e clima conjugal negativo); e um questionário sobre práticas 
educativas coercitivas, elaborado pelos pesquisadores. Os resultados demonstraram 
relação significativa entre qualidade de interação familiar e nível socioeconômico 
(x2=25,212; p<0,05), ou seja, dentre as famílias classificadas como protetivas (escore 
alto no TP e baixo no TN), 56,0% eram das escolas particulares; enquanto que dentre 
aquelas classificadas como famílias de risco (escore baixo no TP e alto no TN), 69,5% 
eram da escola pública. Foi constatada uma relação significativa entre o tipo de escola e 
o gênero dos adolescentes no que se refere ao TP, medido pelo EQIF (F=5,438; 
p<0,05). Esta análise demonstrou que entre os alunos de escola particular, os meninos 
(216,1) apresentaram média do TP mais baixa que das meninas (223,9). Entretanto, 
entre os alunos de escola pública, os meninos (200,5) apresentaram média do TP mais 
alta que as meninas (193,0). Percebe-se, ainda, que as médias dos alunos de escola 
pública, tanto de meninos quanto de meninas, foram inferiores às de escola particular. 
Esta diferença não foi encontrada no TN (F=1,417; p>0,05), constatou-se apenas 
diferença entre o tipo de escola, já que alunos da escola pública (52,9) apresentaram 
escores do TN superiores aos da escola particular (47,9). Quanto à relação da qualidade 
de interação familiar com práticas coercitivas, verificou-se que as famílias classificadas 
como protetivas utilizam menos broncas, gritos e xingamentos, e punição física (todos 
com p<0,05). Não houve diferença significativa no uso de castigos entre as famílias 



protetivas e de risco (p>0,05). Entretanto, observou-se que famílias protetivas fazem 
mais uso de práticas não coercitivas, como conversar e orientar, do que as famílias de 
risco (p<0,05). Verificou-se também que a alta freqüência da punição física (todos os 
dias) esteve relacionada às maiores médias de comunicação negativa, punição por 
motivos banais e sem importância e clima conjugal negativo (todos com p<0,05), e com 
a menor média de sentimento dos filhos (p<0,05). Além disso, a opinião dos 
participantes, de que as surras são sempre necessárias para educar, esteve relacionada 
com maiores médias de comunicação negativa e de punição física, ou seja, quanto mais 
os pais utilizam-se destas estratégias coercitivas, mais o filho acredita que elas são 
necessárias para educar.  
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AUTORES: Reginaldo Pedroso, Cristiano Coelho, Marcelo Borges Henriques; Lívia 
Carla Campos. 
FILIAÇÃO ACADÊMICA: Universidade Católica de Goiás�
RESUMO: Uma maior quantidade de marcas e produtos substituíveis vem se inserindo 
no mercado e chamando a atenção de pesquisadores sobre esta variável no controle da 
escolha dos consumidores e nos permitem observar determinados fenômenos no 
ambiente natural. Os Analistas do Comportamento defendem que o estudo do 
comportamento do consumidor deve ter como base a história individual de exposição às 
contingências de reforço de cada sujeito, uma vez que o Behaviorismo Radical propôs 
princípios em relação a interações do comportamento com seu ambiente que outras 
áreas foram sendo beneficiadas a partir de suas pesquisas, tais como a Ecologia 
Comportamental e a Economia Comportamental. Com o advento dos carros flex, uma 
situação de consumo de combustível pode ser vista como uma situação de escolha e, 
desta forma, características da compra como quantidade e tipo de combustível 
abastecido podem ser relacionadas a variações de seus preços e consumo de 
combustível do carro. A partir da perspectiva comportamental, o objetivo deste trabalho 
foi verificar o comportamento de escolha, onde se tem duas alternativas – álcool ou 
gasolina – em consumidores portadores de carro Flex de montadoras nacionais, 
correlacionar diferentes variáveis à escolha entre estes dois combustíveis. Os valores 
dos combustíveis através das razões de álcool e gasolina variaram de maneira 
descendente com valores de 0,77; 0,78; 0,62 e 0,60 e, para a razão do consumo para 
cada mudança do preço esta demonstrou de forma ascendente. Observou-se uma maior 
preferência pelo abastecimento com gasolina, mesmo quando a relação entre preço e 
consumo de combustível favorecia ao abastecimento com álcool. Com relação ao ponto 
de indiferença este estudo demonstrou que os consumidores ficaram sob controle das 
regras fornecidas pela mídia mais que pelas contingências existentes entre combustível 
e consumo fornecidas pelos fabricantes dos veículos. Os dados demonstram que o 
abastecimento para gasolina foi maior que para álcool para ambos os sexos, também 
demonstram que a diferença relativa entre ambos os sexo é menor para mulheres que 
para homens, mostrando que há uma maior preferência para abastecimento de gasolina 
para homens.   
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo investigar quais seriam os efeitos da 



exposição a eventos aversivos incontroláveis ou controláveis sobre uma dada resposta, 
em uma tarefa posterior a tal exposição em sujeitos humanos. Um segundo objetivo foi 
de  verificar  se estes efeitos seriam alterados pela solicitação de relatos do desempenho 
aos participantes. Para tanto foi utilizando de um procedimento de tríades comumente 
usado em estudos que investigam desamparo e também manipulados a quantidade e 
distribuição de solicitação de relatos a cerca da tarefa na fase treino.  Dois experimentos 
foram realizados: o primeiro utilizou um procedimento semelhante ao utilizado por 
Hatfield e Job (1998) que numa tentativa de evitar comportamentos supersticiosos 
randomizaram as apresentações das durações dos sons (estímulo aversivo), na fase 
treino, para os participantes do grupo emparelhado. O objetivo do experimento I foi 
investigar os efeitos desse procedimento e também verificar quais os efeitos de uma 
solicitação de relato a cerca da tarefa na fase treino na última tentativa. No segundo 
experimento, o mesmo procedimento de Hatfield e Job (1998) e foi manipulado a 
quantidade e momento da solicitação do relato verbal, na fase treino, numa tentativa de 
verificar se a solicitação de relato em diferentes momentos teria efeito sobre o 
desempenho dos participantes. No experimento I, 24 participantes foram distribuídos 
em três grupos: Controle, Fuga e Emparelhado e submetidos a duas fases: treino e teste. 
Na fase treino para os participantes do grupo Fuga teclar F1 três vezes produzia o 
termino do estímulo aversivo, para os participantes do grupo Emparelhado nenhuma 
resposta era efetiva. Os participantes do grupo Controle foram apenas submetidos à fase 
teste, na qual todos os participantes podiam terminar o som caso emitissem a resposta 
correta (três vezes em um dos retângulos). Cada fase tinha a duração de 40 tentativas, e 
som a duração máxima de 5 segundos. No experimento II, 16 participantes foram 
distribuídos em quatro grupos: Fuga 3 e Emparelhado 3 ; Fuga 23 e Emparelhado 23. O 
procedimento utlizado foi o mesmo do experimento I, com uma alteração: para quatro 
participantes em três tentativas ao longo da fase treino era solicitados relatos a cerca da 
tarefa. (Fuga 3 e Emparelhado 3), para os quatro restantes 23 solicitações de relatos 
eram pedidas ao longo da fase treino ( Fuga 23 e Emparelhado 23 ). No experimento I 
em relação aos efeitos dos eventos aversivos incontroláveis ou controláveis sobre uma 
dada resposta os resultados apontam para um melhor desempenho na fase teste para os 
participantes do grupo Emparelhado em relação aos participantes dos outros grupos isso 
indica que os participantes do grupo Emparelhado não tiveram seu desempenho 
prejudicado em função a exposição a eventos aversivos incontroláveis. Os participantes 
do grupo Fuga apresentaram um melhor desempenho na fase teste em relação aos 
participantes do grupo Controle.  A solicitação de relato a cerca da tarefa parece 
também não exercer controle sobre a tarefa posterior, pois saber ou não o que terminava 
o som na fase treino não foi preditivo de sucesso ou fracasso na fase teste. Os mesmos 
resultados obtidos com o grupo Emparelhado no experimento I foram observados no 
grupo Emparelhado 3 (experimento II) , no entanto não houve diferença de desempenho 
entre os participantes do grupo Fuga 23 e Emparelhado 23. Em relação ao número de 
solicitações não foi verificado algum efeito sobre a tarefa, no entanto os resultados 
indicam que há uma maior correspondência entre o que se diz do comportamento não 
verbal emitido do que da descrição da contingência em vigor.  

 
 

 


