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 www.iacep.com.br 

 
  

 

ITECC – Instituto de Terapia Cognitivo-Comportamental 
Araçatuba/SP       
 www.iteccaracatuba.com.br 
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 Campinas/SP         
 www.stimulusaba.com.br 

 

 IGAC - Instituto Goiano de Análise do Comportamento  
Goiânia/GO          
clinica@igacgoiania.com.br 

 
 

 

NAC - Núcleo de Análise do Comportamento de Santos e Região 
Santos/SP   
www.nacsantos.com.br 

 
  

 

Psicolog – Instituto de estudos do Comportamento 
Ribeirão Preto/SP 
www.psicolog.com.br 

  

 

IMPAC - Instituito Goiano de Análise do Comportamento  
Maringá/PR    
 www.impac.com.br 
 

  

 

AMBAN - Ambulatório de Ansiedade do IPqHC FMUSP  
São Paulo/SP     
www.amban.org.br 

  

 

CEAC - Centro de Análise do Comportamento de São Paulo 
São Paulo/ SP   
www.ceaconline.com.br 
 

 

Instituto Ímpar 
Salvador/BA   
www.institutoimpar.com 
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GRADE DE PROGRAMAÇÃO 
 

Quarta-feira – 19 de agosto de 2015 Quinta-feira – 20 de agosto de 2015 

Horário Atividade Horário Atividade 

07h30 – 08h30 Credenciamento e Entrega de Material 07h30 – 08h00 Credenciamento e Entrega de 
Material 

08h30 – 10h00 Mini-Cursos – 01 a 20 
Simpósio CSC 01 

08h00 – 09h00  Palestras – 01 a 06; 56 

10h00 – 10h15 Intervalo – Coffee Break 08h00 – 09h30 Simpósios – 01 e 02 
Sessões Coordenadas - 01 a 04 

10h15 – 12h00 Mini-Cursos – 01 a 18, 20 
Simpósio CSC 02 e 03 

08h00 – 10h00 Mesas Redondas - 01 a 08 
Relatos de Experiência - 01 e 02 
Supervisão Pública – 01 
Grupo de Interesse - 01 

12h00 – 13h30 Intervalo para Almoço  09h00 – 10h00 Comunicações Orais – 01 a 06  

13h30 – 17h00 Mini-Cursos – 01; 21 a 40 
Simpósio CSC – 04 a 06 

09h00 – 11h00 Simpósios CSC – 07 e 08  

17h30 – 18h30 Welcome Coffee – Teatro Gamaro 10h00 – 11h00 Intervalo – Coffee Break 
Sessão de Painéis – 01 a 91 

18h30 – 19h30 Solenidade de Abertura  11h00 – 12h00 Simpósio CSC - 09 

19h30 – 20h30 Mesa de Abertura  11h00 – 12h30 Simpósios – 03 a 06 
Sessões Coordenadas - 05 a 18 
Comunicações Orais – 07 a 09  
Relato de Experiência - 03 
Supervisão Pública – 02 

  12h30 – 14h00 Intervalo para Almoço 

  14h00 – 14h30 Primeiros Passos – 01 a 16 

  14h00 – 16h00 Simpósios CSC – 10 e 11 

  14h30 – 15h20 Palestras – 07 a 14 
Comunicações Orais – 10 a 21  
Relato de Experiência – 04 
Grupos de Interesse – 02 e 03 

  15h20 – 16h20 Lançamento de Livros 
Intervalo – Coffee Break 
Sessão de Painéis – 92 a 181 

  16h00 – 17h00 Simpósio CSC – 12 

  

16h20 – 17h10  

Palestras – 15 a 22 
Comunicações Orais – 22 a 33  
Relato de Experiência – 05 
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Sexta-feira – 21 de agosto de 2015 Sábado – 22 de agosto de 2015 

Horário Atividade Horário Atividade 

07h30 – 08h00 Entrega de Material 09h00 – 09h50 Palestras – 43 a 48 

08h00 – 09h00 Palestras – 23 a 28 09h00 – 10h30 
Simpósios 10 a 12 
Sessões Coordenadas – 34 a 39 

08h00 – 09h30 
Simpósios – 07 e 08 
Sessões Coordenadas – 19 a 23 09h00 – 11h00 

Simpósios CSC – 17 e 18 
Mesas Redondas – 10, 30 a 33 
Supervisões Públicas – 05 e 06 

08h00 – 10h00 

Mesas Redondas – 09, 11 a 13; 15; 32 
Relatos de Experiência –  06 e 07 
Grupos de Interesse – 04 e 05 09h00 – 13h00 Grupos de Interesse – 11 a 14 

09h00 – 10h00 Comunicações Orais – 34 a 38 10h00 – 11h00 Comunicações Orais – 51 a 55 

10h00 – 10h30 Intervalo – Coffee Break 11h00 – 12h00 

Palestras – 49 a 55 
Simpósio CSC - 19 
Comunicações Orais – 56 a 67 
Relato de Experiência - 12 

10h00 – 11h00 Simpósio CSC – 13 12h00 – 13h00 
Simpósios CSC – 20 e 21 
Encerramento do Encontro 

10h30 – 11h30 Palestras – 29 a 36   

10h30 – 12h00 Sessões Coordenadas – 24 a 28   

10h30 – 12h30 

Mesas Redondas – 16 a 22  
Relatos de Experiência – 08 e 09 
Grupos de Interesse – 06 a 08 

  

11h00 – 12h00 Simpósio CSC – 14   

11h30 – 12h30 Comunicações Orais – 39 a 45   

12h30 – 14h00 Intervalo para Almoço   

14h00 – 14h30 Primeiros Passos – 17 a 31   

14h00 – 16h00 
Simpósios CSC – 15 e 16 
Simpósio – 09 

  

14h30 – 15h20 Palestras – 37 a 42   

14h30 – 16h00 Sessões Coordenadas – 29 a 33   

14h30 – 16h30 

Mesas Redondas – 23 a 29 
Relatos de Experiência – 10 e 11 
Supervisão Pública - 04 
Grupos de Interesse – 09 e 10 

  

15h30 – 16h30 Comunicações Orais – 46 a 50   

16h30 – 17h00 Intervalo – Coffee Break   

17h00 – 19h00 Assembléia Geral ABPMC   
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Códigos Utilizados  

AHF - Análises Conceituais, Históricas e Filosóficas; 

PC - Prática Clínica;  

FOR - Formação;   

CV - Comportamento verbal;  

CE - Controle de estímulos;  

CUL  - Cultura; 

DA  - Desenvolvimento Atípico;  

ED  - Educação; 

HS  - Habilidades Sociais; 

LEP - Leitura e escrita, Patologias da fala;  

PD  - Psicologia do desenvolvimento; 

OBM  - Organizational Behavior Management, Psicologia do Trabalho e Coaching; 

PF  - Psicologia Forense; 

PE  - Esporte e fitness; 

GER  - Gerontologia Comportamental;  

SUS - Sustentabilidade/ Responsabilidade Social; 

AE - Análise Experimental; 

NEU  - Neuropsicologia ou neuropsiquiatria: Reabilitação neuropsicológica, avaliação e afins; 

SH - Intervenções na Área da Saúde e/ ou Hospitalar;  

OU  - Outra 
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FUNDAMENTOS PARA ANÁLISE CONTINGENCIAL DA RELAÇÃO ENTRE SONO, MOTIVAÇÃO E APRENDIZAGEM  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
LUIZ HENRIQUE SANTANA CONCEIÇÃO.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - BRASIL.  

Operações motivadoras são definidas a partir do arranjo de condições ambientais capazes de afetar o repertório comportamental de um 
organismo a partir de pelo menos dois critérios: a) a alteração da efetividade reforçadora ou punitiva de um estímulo e b) modificar a intensidade, 
variabilidade e/ou frequência de um comportamento previamente estabelecido. O sono é um componente cronobiológico capaz de afetar 
diferentes nuances da fisiologia e do comportamento de diferentes animais. Sua função evolutiva ainda não se encontra satisfatoriamente 
descrita. Da mesma forma também é escasso o volume de trabalhos que visaram formular uma análise contingencial e investigar empiricamente 
o papel do sono sobre o comportamento. Este trabalho conduziu uma análise conceitual que construiu uma interpretação comportamental do 
sono como uma operação motivadora. Tendo em vista a multiplicidade de efeitos do sono e da privação de sono sobre os diferentes organismos, 
foi dada ênfase nos efeitos do sono sobre a aprendizagem operante. Um modelo de interpretação do sono como elemento contextual motivador 
foi proposto de modo a delinear as propriedades lógicas e empíricas necessárias para incluir o sono como operação motivadora e, portanto, 
como parte integrante da descrição de uma contingência. Em seguida, discute-se a possibilidade de se compreender o sono como um estímulo 
composto passível de manipulação – como em casos de privação seletiva do sono – e qual o impacto desta característica na análise contingencial. 
Por fim, sugere-se alguns desdobramentos teórico e empíricos na investigação entre sono e aprendizagem que avaliem a relação entre 
aprendizagem operante e biologia do sono. 

UMA ANÁLISE COMPORTAMENTAL DA DOR NA FIBROMIALGIA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
CV (Comportamento verbal) 
BRUNA DE SOUZA; CAROLINA LAURENTI; CARLOS EDUARDO LOPES.  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, MARINGA - PR - BRASIL.  

A fibromialgia (FM) é uma síndrome reumatológica caracterizada por dor crônica difusa pelo corpo. Uma das dificuldades envolvidas na 
explicação e tratamento da FM diz respeito ao próprio conceito de dor que pauta essas atividades. Em vista disso, este estudo teve como objetivo 
elaborar uma definição operacional da dor crônica na perspectiva analítico-comportamental. Para tanto, foi realizada uma pesquisa empírico-
exploratória, da qual participaram oito mulheres diagnosticadas com FM, que frequentavam o ambulatório de reumatologia do Hospital 
Universitário Regional de Maringá. Para a obtenção das informações, foram utilizados um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e uma 
entrevista semiestruturada, que foi gravada e posteriormente transcrita na íntegra. A sistematização dos dados foi orientada por conceitos 
básicos da teoria analítico-comportamental, especialmente pelo de contingência, que especificou a organização das informações em termos: (i) 
do padrão comportamental de dor de indivíduos diagnosticados com fibromialgia; (ii) das consequências produzidas por esse padrão 
comportamental, e (iii) do contexto em que ocorre essa classe de ações. Foram levantadas também informações sobre eventuais sentimentos 
que emergiram nessas relações. Com base nessa sistematização, a dor crônica na FM pode ser entendida como uma classe comportamental que 
envolve respondentes (mobilização biológica à resposta de estresse e resposta nociceptiva) e operantes (reclamar, deixar de ir ao trabalho, 
deixar de sair de casa, isolar-se, chorar), tendo como antecedentes situações de incontrolabilidade e de limitação corporal e como eventos 
consequentes atenção social; evitar a reprovação social, a dúvida dos pares quanto à realidade das dores, e a realização mal feita de tarefas. 
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UMA INTERPRETAÇÃO COMPORTAMENTALISTA DO CONSUMISMO CONTEMPORÂNEO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
JOELSON DA SILVA FERNANDES; CARLOS EDUARDO LOPES.  
UEM, MARINGÁ - PR - BRASIL.  
O consumismo é um fenômeno comportamental que vem afetando de maneira dramática a vida dos indivíduos na sociedade contemporânea. 
Nesse contexto, o padrão consumista deixou de ser exclusivo da relação com os objetos materiais estendendo-se para o campo da moral, da 
política e das relações interpessoais. Aparentemente a preocupação com o consumo foi colocado acima de todas as demais preocupações sociais, 
gerando uma série de problemas sociais e individuais. Essa ubiquidade do consumo sinaliza a necessidade de que os analistas do comportamento 
busquem compreender o consumismo, identificando as contingências responsáveis por esse fenômeno e permitindo, assim, o delineamento de 
propostas de intervenções que possam enfrentar os efeitos colaterais desse padrão comportamental. Este trabalho vai justamente nesta direção, 
propondo uma interpretação comportamental do consumismo em nossa sociedade. Para tanto, o trabalho tentou construir um diálogo entre as 
análises do consumismo propostas por Bauman e as discussões de Skinner sobre as práticas culturais do mundo ocidental moderno. A partir 
desse diálogo é possível destacar que para Bauman o consumismo não é, como a maioria descreveria, uma compulsão em adquirir bens, mas 
sim em descartá-los o mais rápido possível, substituindo-os por outros que logo serão descartados. De um ponto de vista skinneriano é possível 
dizer que a manutenção do padrão consumista depende da valorização do efeito prazeroso das consequências em detrimento ao seu potencial 
efeito fortalecedor e da incapacidade de enfrentar aversivos, o que se observa em muitas das práticas culturais atuais. 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: POSSÍVEIS RELAÇÕES ENTRE RACIOCÍNIO LÓGICO E DESEMPENHO EM MATEMÁTICA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
DANIELE DE LIMA KRAMM; SÉRGIO VASCONSELOS DE LUNA.  
PUC-SP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

O estudo buscou identificar relações entre o comportamento de resolver problemas lógicos e o desempenho em matemática, de forma a 
subsidiar intervenções para o desenvolvimento deste repertório. Foram avaliadas 12 crianças de 8 e 9 anos, frequentando o 3o ano do ensino 
fundamental de uma escola pública na cidade de São Paulo. Os sujeitos foram selecionados pela professora, tendo como critério a escolha dos 
6 alunos que apresentavam os melhores resultados e dos 6 alunos com os piores resultados em matemática. O instrumento continha 12 
problemas sem número, 12 problemas com e sem solução possível e 36 problemas com algum tipo de violação lógica, sendo que 12 abordavam 
violações causais, 12  violações temporais e 12 violações gerais. O critério de acerto implicava que a resposta estivesse na direção prevista, 
acompanhada da justificativa correta. Foram realizados os seguintes procedimentos para a análise dos dados: análise do desempenho individual 
em cada problema; análise da dificuldade relativa de cada questão em cada tipo de problema (em função do número de acertos obtidos neles); 
classificação das justificativas; análise do desempenho por classificação dos alunos (fortes e fracos); realização de testes estatísticos por meio 
do Minitab Statistical Software. As questões que apresentaram maior percentual de acerto foram as de inversão temporal, enquanto que o 
maior número de erros decorreram das de inversão causal. Com exceção dos problemas com violações lógicas “gerais”, a análise estatística 
identificou diferenças significativas entre os desempenhos dos alunos classificados pela professora como fortes e fracos. Os resultados gerais 
apontaram que os desempenhos entre alunos classificados como fortes e fracos em matemática são distintos, tanto nos problemas lógicos, 
quanto nos matemáticos, sendo esta diferença maior nos problemas matemáticos. Estes resultados sugerem haver relação entre o desempenho 
em matemática e o comportamento de resolver problemas lógicos. 

AVALIAÇÃO FUNCIONAL DE CHANDLER BING DA SÉRIE FRIEDNS: UM EXEMPLO DE THS NA FICÇÃO.  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
BRUNA JÉSSIKA MOURA DE CASTRO; LIANA ROSA ELIAS; DAMOM CRUZ RIBEIRO; JOÃO ARISTIDES TOMAZ DE ALMEIDA; YSLAÍNE LOPES SILVA; 
MATEUS SILVEIRA ADRIANO.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, SOBRAL - CE - BRASIL.  
 
O presente trabalho apresenta um estudo de caso de um personagem de série de televisão.  Friends foi criada por David Crane e Marta Kauffman 
e apresentada pela rede de televisão NBC entre 22 de setembro de 1994 e 6 de maio de 2004, com um total de 236 episódios.  O objetivo é 
apresentar os comportamentos funcionalmente ligados aos repertórios de Habilidades Sociais de Chandler M. Bing, no decorrer da sitcom 
americana, salientando as alterações no seu padrão comportamental e o aumento dos comportamentos “adequados” socialmente durante o 
amadurecimento do personagem na série. Demonstra-se a importância da identificação de repertórios comportamentais e de estratégias de 
intervenção em eventos cotidianos ou em situações fictícias como ferramenta didática do exercício de aprimoramento de alunos de graduação 
com a Análise do Comportamento desde os semestres iniciais da graduação. Identificou-se os comportamentos “inadequados” em 
relacionamentos interpessoais de Chandler M. Bing, como situações de fuga/esquiva e ocasiões de Treino de Habilidades Sociais (THS) no 
decorrer da série, através da identificação de análogos de modelagem e modelação (técnicas utilizadas no THS) e o desenvolvimento de 
repertórios assertivos nas suas relações amorosas. Todo o exercício é feito a partir do referencial analítico-comportamental e com aproximação 
dos termos técnicos da Análise do Comportamento com temas do interesse dos alunos, percebe-se um maior envolvimento dos mesmos com a 
área. 
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INVESTIGAÇÃO SOBRE A HABILIDADE DE EMPATIA EM ALUNOS DO CURSO DE PSICOLOGIA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
MARIA CAMILA AZEREDO; MARIANA JANUÁRIO SAMELO.  
CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

A empatia é considerada uma importante habilidade na relação terapeuta-cliente podendo influenciar na formação da relação terapêutica, o 
que possibilita, entre outras coisas, a adesão ao tratamento e a melhora do cliente. Diante disso, faz-se necessário que psicólogos tenham como 
ferramenta de prática profissional a habilidade empática. O presente estudo investigou a incidência da habilidade empática nos estudantes 
formandos do curso de Psicologia. Foram participantes 25 alunos do 5 ano do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP). Os dados 
foram coletados individualmente, após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, através do  Inventário de Empatia – IE - 
(Falcone, et al. 2008). O IE é dividido em 4 fatores que representam alguns dos componentes da empatia: Tomada de Perspectiva, Flexibilidade 
Interpessoal, Altruísmo e Sensibilidade Afetiva. Escores altos nesses fatores indicam alta prevalência de empatia. Foi analisada a estrutura 
curricular do curso de Psicologia do UNASP e identificadas as disciplinas que poderiam desenvolver a habilidade empática dentro das habilidades 
e competências que cada uma pretendia promover no plano de ensino. Tal análise serviu de comparação com os dados do IE. Os resultados 
indicaram que dentre os fatores do IE, o maior índice de empatia esteve no fator que mede a Sensibilidade Afetiva, obtendo o índice de 73% de 
respostas empáticas emitidas neste fator. O fator que obteve o índice mais baixo foi o de Flexibilidade Interpessoal, com 49% das respostas dos 
participantes consideradas empáticas. No total, 84% dos participantes emitiram mais que 50% da respostas referentes ao grau de empatia. Tais 
dados revelam que ao final do curso, os alunos investigados apresentaram a habilidade de empatia significativa. Analisa-se a coerência com a 
proposta curricular e o papel da universidade de Psicologia como o ambiente para que tal habilidade se desenvolva no estudante. 

CONSIDERAÇÕES ANALÍTICO-COMPORTAMENTAIS SOBRE O MODELO DE LUTO DE KUBLER-ROSS.  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
Saúde 
JOÃO ARISTIDES TOMAZ DE ALMEIDA; LIANA ROSA ELIAS; DAMOM CRUZ RIBEIRO; YSLAÍNE LOPES SILVA; BRUNA JÉSSIKA MOURA DE CASTRO.  
UFC- SOBRAL, SOBRAL - CE - BRASIL.  
 
A morte é um evento natural na história de qualquer indivíduo ou sociedade. Nestas ocasiões, a comunidade verbal nomeia como luto as relações 
das pessoas que perderam alguma pessoa com a morte desta. O luto sugere a retirada/perca de algum reforçador disposto no ambiente. Um 
dos modelos das fases do luto mais utilizados na literatura é o da psiquiatra suíça Elisabeth Kubler-Ross - o Modelo de Kubler-Ross ou ‘‘Os Cinco 
Estágios do Luto’’- onde esta observou determinados padrões comportamentais em pacientes em estado terminal. Os estágios são: negação, 
raiva, negociação, depressão e aceitação. O presente trabalho tem por objetivo realizar uma breve análise dos processos comportamentais 
envolvidos no fenômeno luto e problematizar o modelo proposto por Kubler-Ross. Utilizou-se como metodologia a revisão conceitual do livro 
‘‘Sobre a Morte e o Morrer’’ da autora supracitada e levanta-se discussão a partir do referencial analítico-comportamental. Os resultados 
apontam posturas nomotéticas e pouco precisas da autora sobre o luto. Outro aspecto verificado foram as descrições topográficas dos 
comportamentos do enlutado realizadas por Kubler-Ross. Discutir-se-á processos comportamentais de extinção operante possivelmente 
presentes nos casos de luto. Como encaminhamentos, ressalta-se a importância do analista do comportamento realizar investigações funcionais 
mais amplas dos comportamentos relacionados ao luto, sempre enfocando seu caráter selecionista e ideográfico, apontando para as 
contingências mantenedoras do quadro de luto, tratando-o como um processo comportamental, e não uma doença. 
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MODELO DE SUPERVISÃO À DISTÂNCIA DA INTERVENÇÃO ABA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
LUCIANA COLTRI SILVA; DEISY RIBAS EMERICH; CRISTIANE SILVESTRE DE PAULA; MARIA CRISTINA TRIGUERO VELOZ TEIXEIRA.  
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um quadro clínico que compromete diferentes áreas do desenvolvimento global, principalmente 
socialização, comportamento, funções sensoriais e linguagem. Estas questões impactam significativamente a área do funcionamento sócio 
adaptativo da pessoa. Em função disto, é relevante que haja iniciativas para atender a esta demanda. Entre as propostas de atendimento, 
destaca-se a intervenção Applied Behavior Analysis (ABA), baseadas nos princípios da Análise do Comportamento. Em função das dimensões 
territoriais do Brasil, muitas vezes o atendimento especializado para determinados problemas encontra-se restrito aos grandes centros e às 
regiões Sul e Sudeste. Sendo a supervisão clínica um processo de ensino-aprendizagem que torna mais rápido o processo de discriminação, por 
parte do terapeuta, dos controles sobre seu comportamento na sessão terapêutica e uma etapa muito importante e indispensável na formação 
de profissionais da área clínica, ela acaba sendo uma das formas possíveis para a capacitação de profissionais sem experiência na área. As 
ferramentas online, como Skype e Dropbox, representam uma possibilidade para transpor as barreiras para capacitar profissionais de outras 
regiões. O presente trabalho visa descrever o processo de supervisão a distância mediado pelas ferramentas online descritas anteriormente, 
valendo-se de técnicas como vídeo modelagem e vídeo modelação. Para tanto, são apresentados três casos clínicos e descritas e analisadas a 
evolução dos profissionais da região Nordeste na condução do atendimento a crianças com autismo. RESULTADOS. A vídeo modelagem mostrou-
se uma técnica extremamente eficaz para capacitar profissionais da área de educação e saúde sobre a intervenção ABA. Os dados apresentados 
também revelam a viabilidade da utilização de ferramentas online no processo de supervisão a distância a fim de disseminar os conhecimentos 
da análise do comportamento aplicada. 

PREVENÇÃO AO ABUSO DE ÁLCOOL E DROGAS NAS ESCOLAS: POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
CV (Comportamento verbal) 
LOURDES APARECIDA VIGATTO ROCHA.  
UNIFESP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
 
O avanço das drogas nas sociedades e os impactos diretos e indiretos decorrentes desse avanço nos convidam a refletir sobre as formas mais 
plurais de conviver e dar respostas eficazes para esses problemas que emergem a cada dia. Se olhado pela frieza do número contido nos dados 
estatísticos, a maioria de nós é afetada, direta ou indiretamente, pelo uso/abuso, pela dependência, pelo tráfico de drogas e, quando não isso, 
pela violência associada a esses comportamentos sociais. Professores de todos os níveis e séries, pais, líderes sociais e comunitários, profissionais 
de todas as categorias funcionais e todos os cidadãos precisam discutir e buscar respostas coletivas e adequadas a esse problema, que é 
multifacetado, cheio de implicativas, mas, acima de tudo, urgente. Devemos provocar inúmeros debates e fóruns de discussões para que todos 
os setores possam ser ouvidos e, a partir dessa consulta nacional, ajustar condutas pautadas pela Justiça, pela Democracia e pela Ética. Talvez 
não encontremos resposta fácil para esse problema tão complexo e urgente, mas teremos de ser corajosos. Por tudo isso, decidi contribuir 
cientificamente, através deste trabalho, com o estudo da questão das drogas na atualidade, visando um entendimento maior, sobre em que 
medida a escola pode contribuir para a prevenção ao uso de álcool e drogas. O estudo não tratou de investigar sobre formas de tratamento e 
recuperação de usuários, tampouco de analisar os aspectos político-econômicos que envolvem o narcotráfico mundial. Tratou isto sim, de buscar 
uma compreensão maior sobre este grave problema social propondo sugestões pedagógicas e psicoterápicas que visem à prevenção já no ensino 
fundamental. 
 

LEITURA COMPARTILHADA COM PROMPTS BASEADOS NAS FUNÇÕES DA NARRATIVA: EFEITOS NA COMPREENSÃO TEXTUAL  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
FABIO HERNANDEZ DE MEDEIROS; EILEEN PFEIFFER FLORES.  
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, BRASÍLIA - DF - BRASIL.  
Leitura compartilhada pode ser definida como a leitura de um texto literário em voz alta por um adulto para uma ou mais crianças. Este estudo 
teve como objetivo investigar os efeitos da leitura compartilhada intercalada com prompts baseados nas funções da narrativa sobre a 
compreensão de textos. Vinte e dois contos dos Irmãos Grimm foram lidos individualmente a três crianças com idades entre 8 e 13, um por 
sessão. Na condição Leitura Simples, o texto era lido sem intervenções adicionais. Na condição Leitura Dialógica, a contadora de histórias 
interrompia a leitura em pontos pré-determinados do texto para emitir prompts constituídos de perguntas abertas e reforçar diferencialmente 
respostas verbais das crianças sob controle de funções narrativas importantes. Todos os participantes iniciaram o experimento na condição 
Leitura Simples seguida da condição Leitura Dialógica, em um delineamento de linha de base múltipla por participante. A compreensão dos 
textos foi avaliada a partir da porcentagem de eventos e funções da narrativa verbalizadas durante tarefas de recontação livre e recontação 
dirigida por perguntas. De maneira geral, a correspondência entre as histórias e as recontações foi superior na condição Leitura Dialógica, porém 
mais para as funções da narrativa do que para eventos específicos. Todas as crianças apresentaram desempenho superior nas recontações 
dirigidas do que nas recontações livres, especialmente na condição Leitura Dialógica. Discute-se o papel dos textos, dos prompts e do 
reforçamento diferencial nos efeitos encontrados. 
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DEIXANDO O PIOR PARA DEPOIS: VARIAVÉIS QUE AFETAM A OCORRÊNCIA DO COMPORTAMENTO DE PROCRASTINAR  
COMUNICAÇÃO ORAL  
CUL (Cultura) 
LUCIANA RODRIGUES COSTA; ÍSIS GOMES VASCONCELOS.  
UNIAGES, PARIPIRANGA - BA - BRASIL.  

Procrastinar é decidir, conscientemente ou não, deixar uma tarefa que se pode fazer agora para mais tarde. É um comportamento reforçado 
negativamente quando as pessoas preferem receber reforços rapidamente e postergar custos imediatos de respostas ou esquivar da 
aversividade de consequências pelo máximo de tempo que conseguir. Foi realizada uma pesquisa através de questionário com 32 pessoas sendo 
16 estudantes e 16 professores de uma centro universitário a fim de se verificar, por meio de situações hipotéticas que envolvem a realidade de 
rotina de estudos e trabalho, que contingências favorecem a escolha da procrastinação. As variáveis independentes investigadas foram: distância 
temporal entre o momento da escolha e a realização da atividade; quantidade de tarefa a ser realizada; valor reforçador da tarefa; e quantidade 
de atividades a ser realizada antes da tarefa principal. Os resultados apontam que tanto estudantes como professores preferem a alternativa de 
procrastinação em todas as contingências exceto diante da variável valor reforçador da tarefa. Tais resultados levantam questões sobre a relação 
entre procrastinação e desempenho acadêmico/profissional que devem ser melhor investigadas em estudos posteriores. 

UMA ANÁLISE COMPORTAMENTAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DA AMAZÔNIA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CE (Controle de estímulos) 
BERNARDO DUTRA RODRIGUES.  
NÚCLEO PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

O desenvolvimento socioeconômico da Amazônia legal pode servir para ilustrar aquilo que já era descrito por alguns teóricos da Análise do 
Comportamento: alguns problemas sociais advém de contingências estruturadas para atender uma pequena elite em detrimento do resto da 
comunidade. O presente trabalho visa demonstrar como os principais projetos para o desenvolvimento da região amazônica, apesar de 
impulsionarem a economia, geraram graves problemas que se estendem até os dias de hoje. Para isso dividiu-se o impacto dos três Planos de 
Desenvolvimento da Amazônia (PDA) em três eixos para analise: a) Abertura de estradas; b) Colonização e migração; c) Polos de 
desenvolvimento. A partir desta divisão, analisou-se o que foi descrito como objetivo de cada PDA com a situação atual da região. Os dados 
podem basear a interpretação de que muitos dos problemas da região – grandes áreas de pobreza; conflitos por terra; dificuldades dos polos 
urbanos escoarem o desenvolvimento para o restante da região, entre outros – resultam de contingências que não foram programadas pensando 
nas idiossincrasias da Amazônia e do seu povo. Portanto, ter deixado o centro econômico do país o encargo de programar as contingências para 
modernização da região amazônica, fez com que se implantassem politicas públicas que atendiam as necessidades econômicas do Sudeste, mas 
mantinham o status de colônia de exploração da Amazônia. 

 
 
EFEITOS DO MINDFULNESS-BASED STRESS REDUCTION EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
CV (Comportamento verbal) 
MARESSA PRISCILA NEGRÃO CARDOSO BRAGA; NAZARÉ COSTA.  
UFMA, SAO LUIS - MA - BRASIL.  

Intervenções médicas e psicológicas baseadas em mindfulness estão se tornando cada vez mais populares. Dentre essas, pode-se citar o 
Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), programa criado por Kabat-Zinn em 1982, o qual parte do pressuposto que quando o indivíduo é 
treinado a manter sua atenção no momento presente, ele melhora seu desempenho nas atividades e reduz o impacto dos pensamentos, 
sentimentos e sensações sobre seu comportamento (ações públicas), além de reduzir os sintomas de estresse e melhorar a saúde. O MBSR tem 
uma estrutura padrão que dura oito semanas em encontros semanais. Além disso, é solicitado que o participante pratique os exercícios 
ensinados seis vezes na semana, durante todo o desenvolvimento do grupo, geralmente uma hora por dia. O presente trabalho teve o objetivo 
de identificar, em estudos empíricos, mudanças relatadas na prática de profissionais da saúde, incluindo a assistência ao paciente, após 
participarem do programa MBSR. Trata-se, portanto, de uma revisão bibliográfica de artigos que descreveram a aplicação do MBSR e de 
programas desenvolvidos a partir ou com elementos do MBSR, publicados no período de 2005 a 2014, em inglês ou português, nas seguintes 
bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde, Cochrane Library, Embase, Google Acadêmico, Scielo, MEDLINE, PubMed e Psycinfo. A busca teve 
como descritores os termos: “MBSR”; “profissionais saúde” e “health professionals”. A partir dos resultados encontrados, tem-se que o programa 
apresentou resultados benéficos aos profissionais da saúde, benefícios que em alguns estudos estenderam-se aos cuidados com os pacientes. 
Muitas pesquisas trouxeram o programa em versões adaptadas para a rotina dessa população, uma vez que tais profissionais geralmente não 
têmdisponibilidade para cumprir o cronograma tradicional do MBSR. O programa apresentou-se como um recurso viável e eficaz na diminuição 
do estresse dos profissionais da saúde, com vantagens para as suas práticas profissionais. 
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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE MERLEAU-PONTY E SKINNER: UMA ANÁLISE DO CONCEITO DE ESTRUTURA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CUL (Cultura) 
LUCAS PEDRÃO PAULINO; REINALDO FURLAN.  
USP, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL.  

Sob o tema do comportamento o objetivo desse trabalho teórico é elucidar o conceito de estrutura em Merleau-Ponty e Skinner ao efetuar 
uma metodologia filosófica fundamental: leitura, descrição e entendimento da referência primária – os livros Science and Human Behavior e 
La Structure du Comportement – e discussão pela referência secundária – comentadores. O presente trabalho é parte de uma tese de 
doutorado, realizada com apoio da CAPES, que trata de um diálogo entre fenomenologia e behaviorismo, do qual fazem parte Merleau-Ponty 
e Skinner, respectivamente. Tal diálogo acontece desde o início do século passado e se realiza até o presente, tendo este trabalho como 
exemplo. Ambos os autores apresentam um discurso sobre o conceito de estrutura do comportamento, porém, o problema é que tal conceito 
tem significados diferentes nas teorias desses autores. O resultado e a conclusão indica que para Skinner o conceito de estrutura se refere a 
características anatômicas ou respostas visíveis, enquanto para Merleau-Ponty ele se refere à integração da conduta. Esperamos que o 
trabalho contribua para a continuidade do diálogo. 

ENSINANDO COMPORTAMENTO CRIATIVO: UMA REVISÃO SOBRE CRIATIVIDADE EM TRÊS PERIÓDICOS DA ANÁLISE DO CO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
EMERSON FERREIRA DA COSTA LEITE; FATIMA REGINA PIRES DE ASSIS.  
PUC-SP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

O estudo do fenômeno da criatividade a partir do referencial teórico da Análise do Comportamento não é matéria recente. Desde Skinner, 
muitos autores da abordagem contribuíram filosófica, teórico-conceitual e empiricamente para a descrição e explicação do fazer criativo. Com 
o objetivo de avaliar a produção sobre o tema na pesquisa teórica, básica e aplicada ao longo do tempo, uma revisão sistemática de literatura 
foi realizada em três periódicos analítico-comportamentais internacionais (The Behavior Analyst, Journal of the Experimental Analysis of 
Behavior e Journal of Applied Behavior Analysis) desde a primeira publicação dos mesmos, até o ano de 2012. Os resultados apresentaram 
evidências de que uma gama muito ampla de conceitos, temas, e procedimentos estão em jogo quando nos referimos hoje ao comportamento 
criativo na perspectiva analítico-comportamental, não se tendo formado uma linha de pesquisa propriamente dita sobre o tema. Apesar disso, 
uma tecnologia para produzir respostas novas está disponível a despeito de um consenso na área. Destacam-se os estudos de variabilidade 
reforçada, especialmente nas últimas duas décadas. Apontou-se a necessidade do questionamento em estudos futuros sobre o fato de os 
resultados obtidos com os procedimentos utilizados atenderem ou não às exigências skinnerianas para um comportamento ser considerado 
criativo. O procedimento de validação social (entendido aqui como a consideração da avaliação de pessoas externas aos estudos para dizer que 
os comportamentos modificados são criativos ou não), utilizado nas pesquisas mais antigas e posteriormente abandonado, pareceu uma 
alternativa metodológica apropriada para essa investigação. 

EPISTEMOLOGIA EVOLUTIVA E SELEÇÃO PELAS CONSEQUÊNCIAS: DIÁLOGOS ENTRE POPPER E SKINNER  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CUL (Cultura) 
CARLOS EDUARDO TAVARES DIAS.  
INSTITUTO DE PSICOLOGIA - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL. 

Karl Popper propõe em seus trabalhos sobre epistemologia evolutiva a possibilidade de transposição de modelos biológicos e evolutivos para a 
compreensão dos fenômenos humanos. Entre tas possibilidades, reside a transposição de três níveis de adaptação. O primeiro, a genética, seria 
responsável pela instrução (herança) das características orgânicas e a seleção destas ao longo da evolução. Em seguida, a aprendizagem 
comportamental, responsável pela mudança dos hábitos e dos repertórios dos organismos pela experiência, culminando, por fim, na evolução 
da descoberta cientifica, um caso especial da aprendizagem comportamental. Estes três níveis de adaptação dialogam com as obras de B. F. 
Skinner as quais apresentam três níveis de seleção: o filogenético, o ontogenético e o cultural, respectivamente. O presente trabalho tem como 
objetivo apresentar as análises das interfaces entre estes autores no que diz respeito à: (i) a questão da seleção natural e a seleção por 
consequências; (ii) o status científico da seleção natural e sua relevância para as ciências do comportamento; (iii) as similaridades e rupturas 
entre Popper e Skinner no que concerne os processos de retenção, variação e seleção de comportamentos, desde comportamentos individuais 
até a modificação de práticas culturais (ou das descobertas científicas, na visão de Popper). 
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AVALIAÇÃO FUNCIONAL DE FILMES/SÉRIES ENQUANTO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
Educação 
JOÃO ARISTIDES TOMAZ DE ALMEIDA; LIANA ROSA ELIAS; BRUNA JÉSSIKA MOURA DE CASTRO; DAMOM CRUZ RIBEIRO; YSLAÍNE LOPES SILVA; 
JONAS MENDES OLIVEIRA.  
UFC- SOBRAL, SOBRAL - CE - BRASIL.  
O presente trabalho tem por objetivo apresentar experiências metodológicas de formação em análise do comportamento. Dentre as 
contribuições da Análise do Comportamento para a sociedade destaca-se a área da educação. Isto posto, o analista do comportamento pode 
buscar também metodologias que tornem o próprio ensino-aprendizagem em análise do comportamento na graduação mais reforçador. 
Pensando nisso, membros do Laboratório de Análise do Comportamento – LANAC, programa de extensão vinculado à Universidade Federal do 
Ceará, estabeleceram uma prática cultural chamada ‘‘Sessões Temáticas em Análise do Comportamento’’, tratando-se de encontros semanais 
com apresentações de seus extensionistas sobre os mais variados temas através do enfoque analítico-comportamental, espaço este aberto à 
comunidade acadêmica sobralense. Os alunos se utilizam de vários recursos didáticos, dentre eles destaca-se a metodologia de análise funcional 
de filmes/séries. Como método, analisamos as listas de presença dos ouvintes, comparando a frequência de ouvintes entre os temas 
apresentados durante o primeiro semestre de 2015 (12 encontros). Notou-se um aumento de 33.07% da frequência de estudantes nos encontros 
em que foi utilizada a metodologia de análise funcional de filmes (freqüência média 38.75 alunos) em comparação com os demais recursos 
pedagógicos dos outros encontros (freqüência média 29.12 alunos)  Destaca-se ainda como ganho a prática de propiciar um ambiente de ensino-
aprendizagem que desenvolva nos alunos habilidades nas apresentações de trabalho, além do treino das habilidades dos alunos de realizarem 
análises funcionais já na graduação, mesmo que em personagens fictícios. 
 
UMA LEITURA ANALÍTICO COMPORTAMENTAL DO CONCEITO DE PATRIARCADO PROPOSTO POR CARLA GARCIA.  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
BRUNA JÉSSIKA MOURA DE CASTRO; FLÁVIA HOLANDA BRAGA; LIANA ROSA ELIAS; DAMOM CRUZ RIBEIRO; JOÃO ARISTIDES TOMAZ DE 
ALMEIDA.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, SOBRAL - CE - BRASIL.  
Relações entre feminismo e AC ainda são insipientes. Alguns estudos fazem leituras de referenciais teóricos da sociologia sob princípios 
behaviorista radical. As definições de patriarcado de alguns autores das correntes feministas radicais geram um ponto de partida para leitura do 
fenômeno sob a ótica comportamental. Pretende-se realizar leitura do conceito de patriarcado de Carla Cristina Garcia  (2001) a partir de 
contingências comportamentais a fim de discutir o conceito sob a forma de uma prática cultural. A partir da definição, exemplifica-se o fenômeno 
a partir de princípios analítico-comportamentais. Tomou-se como exemplo algumas situações como agressões domésticas, estupros, faixas 
salariais desiguais para mulheres e homens com o mesmo cargo, dentre outros. Ao decompor o conceito de patriarcado em contingências 
operantes, conseguiu-se operacionalizar o conceito em relações antecedentes, ações operantes que compõem a classe funcional e 
conseqüências produzidas individualmente e conseqüências culturais. Infere-se a transmissão cultural intra e entre gerações, fortalecendo a 
hipótese do patriarcado como uma prática cultural. O presente trabalho demonstra a possibilidade de uma leitura analítico-comportamental do 
conceito de patriarcado e lança luz para futuros aprofundamentos sobre a operacionalização de conceitos ligados à literatura do feminismo 
radical na comunidade verbal dos Analistas do Comportamento. Indica-se futuras discussões sobre possibilidade de leitura pelos conceitos de 
macrocontigencias.  
 
FEMINISMO E BEHAVIORISMO RADICAL: DISCUTINDO AS RELAÇÕES POSSÍVEIS.  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
FLÁVIA HOLANDA BRAGA; BRUNA JÉSSIKA MOURA DE CASTRO; LIANA ROSA ELIAS; JONAS MENDES OLIVEIRA; DAMOM CRUZ RIBEIRO.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, SOBRAL - CE - BRASIL.  
A situação da mulher no mundo inteiro é problemática e tudo relacionado ao "feminino" é na maioria das vezes subjugado. O sofrimento causado 
por práticas culturais históricas de submissão e opressão ao feminino não pode ser entendido nem explicado de forma simples. A fim de 
identificar o estado da arte da literatura analítico-comportamental sobre o feminismo, levantou-se material bibliográfico – em português e inglês 
– que trazem possíveis interfaces entre as duas áreas. O material recolhido mostra as semelhanças entre a filosofia do movimento feminista e o 
behaviorismo radical no que diz respeito ao pragmatismo, materialismo, monismo e ética. Tais semelhanças são demonstradas estabelecendo 
o paralelo entre as correntes feministas e princípios epistemológicos do Behaviorismo Radical. Apontamos um terreno frutífero de discussão das 
práticas discursivas feministas e o aparato conceitual e de intervenção da Análise do Comportamento.  Publicações integrando as duas áreas 
ainda são escassas, mostrando que o interesse dos analistas do comportamento pelo tema ainda é recente. Diante da pouca bibliografia 
disponível, viu-se, como desfecho secundário deste trabalho, a necessidade de discussões voltadas para a realidade cultural da cidade em que 
vivemos, a saber, Sobral (Ceará), e a necessidade da atuação nos dispositivos de políticas públicas que trabalham com os direitos das mulheres. 
Para tanto, o Laboratório de Análise do Comportamento, da Universidade Federal do Ceará criou o grupo de estudos sobre Práticas Culturais, 
Feminismo e Análise do Comportamento. 
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UM ESTUDO HISTÓRICO-BIBLIOGRÁFICO SOBRE A EVOLUÇÃO DO COMPORTAMENTO VERBAL NA OBRA DE B.F. SKINNER  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
ALEX ANDRADE MESQUISA.  
UFPA, SAO LUIS - MA - BRASIL.  

Resumo: Interpretações errôneas sobre a obra de Skinner têm dificultado o dialogo entre os estudiosos da linguagem e a análise de 
comportamento. Este estudo de caráter bibliográfico e histórico tem como objetivos Identificar: o que, quando e como Skinner fala sobre 
evolução do comportamento verbal e sistematizar este conhecimento por etapas como realizado por Skinner (1984, 1975). Foram selecionadas 
20 obras do autor entre artigos e livros que tratam dos temas evolução e comportamento verbal. Foi efetuada a leitura dos textos e utilizado a 
ferramenta “procurar” do Adobe Reader 9.0 a procura das expressões: “evolução do comportamento verbal”, “origens do comportamento 
verbal” e “comportamento verbal em animais”. Também buscou-se nos textos sobre comportamento verbal as palavras-chave: evolução, 
seleção natural, evolucionismo e animais. Já nos textos sobre evolução: comportamento verbal, verbal, linguagem e comunicação. Realizou-se 
uma categorização dos estágios de evolução do comportamento verbal e um tópico para escrita. Skinner faz referência a evolução do 
comportamento verbal em poucos momentos e quando o faz, de maneira resumida ou repete parte do exposto em um texto em outro. Na visão 
evolucionista do autor a primeira forma de comportamento verbal foi o gestual, através da imitação, modelação e modelagem se desenvolveu 
o comportamento verbal oral e posteriormente ocorreu o desenvolvimento sintático. A evolução da escrita é citada apenas uma vez, 
provavelmente por seu caráter recentemente com cerca de 10 mil anos. Espera-se que a partir de estudos como este possa ocorrer redução de 
preconceitos e novas ideias e linhas de pesquisa possam surgir. 

CONTRIBUIÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO NA FORMAÇÃO DE ANALISTAS DO COMPORTAMENTO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
JONAS MENDES OLIVEIRA; LIANA ROSA ELIAS; ANTONIO MAIA OLSEN DO VALE; BRUNA JÉSSIKA MOURA DE CASTRO; DAMOM CRUZ RIBEIRO.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, SOBRAL - CE - BRASIL.  
 
O presente trabalho apresenta uma avaliação do Programa de Extensão Laboratório de Análise do Comportamento (LANAC), vinculado à 
Universidade Federal do Ceará – Campus Sobral. O LANAC mantém atividades desde 2009 e constitui-se como um importante espaço de 
formação complementar em Análise do Comportamento, propiciando ambiente reforçador positivo para o engajamento dos alunos em ações 
de extensão, de estudos e de pesquisa, que promove. Atualmente, o LANAC é composto por: 27 extensionistas graduandos; 4 colaboradores (1 
graduado, 2 mestrandos e 1 mestre); e 2 professores Coordenadores. Através da análise de indicadores do Programa, avalia-se seu potencial 
enquanto espaço de formação de futuros Analistas do Comportamento, através do desenvolvimento de habilidades científico-acadêmicas de 
seus extensionistas. Como método, foi feito um levantamento de todas as produções acadêmicas do LANAC e avaliado quais experiências que o 
programa oferece originaram comunicações científicas em eventos locais, regionais e nacionais. Além disso, foi analisado em quais eventos se 
concentram as apresentações de trabalho, bem como suas modalidades. Como resultados, destaca-se a existência de 138 trabalhos 
apresentados, de 2009 a 2015, que se concentram em maior parte nos Encontros da ABPMC (36% do total) e nos Encontros Cearenses de AC 
(30% do total), sendo que 72% foi apresentado na forma de Comunicação Oral. Adicionalmente, 21% dos trabalhos originou-se de experiências 
nos projetos de extensão e que 14% surgiram de Sessões Temáticas. Há um número crescente de ouvintes participando das ações do LANAC, 
advindos de vários cursos de graduação locais, assim como de extensionistas dando continuidade às práticas de formação estabelecidas. Conclui-
se que o programa tem alcançado seus objetivos, em especial o de promover o contato com práticas profissionais de resolução de problemas, 
através dos projetos de extensão, e o desenvolvimento de habilidades de comunicação de trabalhos científicos. 
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ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU DE RISCO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
JONAS MENDES OLIVEIRA; LIANA ROSA ELIAS.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, SOBRAL - CE - BRASIL.  

O presente trabalho discute a atuação do psicólogo escolar em situações de emergência ou de risco, do corpo escolar a partir de situações 
vivenciadas numa escola estadual do município de Sobral - CE. Embora o foco do psicólogo escolar seja as relações de ensino-aprendizagem, 
este precisa estar preparado para intervir em casos emergenciais na escola. Esses casos tratam-se de suspeita ou confirmação de riscos à 
integridade física, emocional, cognitiva ou à própria vida dos que compõem a instituição escolar. Serão focadas as estratégias de atuação frente 
a dois casos de planejamento de suicídio por alunos durante a experiência na Escola. Segundo o Código de Ética do psicólogo, diante de situações 
de risco de vida, todas as ações do profissional devem visar à preservação da vida do indivíduo, permitindo a quebra de sigilo, se necessário. 
Uma vez identificado um evento indicativo ou uma suspeita de situação de risco a alguém no ambiente escolar, o psicólogo inicialmente deve 
realizar procedimento de escuta e uma avaliação da gravidade do risco, levantando o maior número de informações possível sobre os eventos 
contingentes aos comportamentos, e/ou aspectos corporais, dos indivíduos em situação de risco. Os métodos de intervenção envolveram: a) 
escuta técnica; b) avaliação da gravidade dos riscos; c) orientação de familiares sobre medidas imediatas de proteção; d) encaminhamento para 
o Serviço de Atenção à Saúde Mental; e) elaboração de protocolos institucionais a serem adotados em casos de emergência e risco, 
estabelecendo as instituições competentes a cada demanda. Como resultados, destacam-se o atendimento dos alunos nos serviços 
especializados, acompanhados pelo autor deste trabalho, garantindo a proteção à vida; e uma maior discriminação por parte do dirigente da 
escola das medidas cabíveis a casos desse tipo. Refletiu-se sobre o papel do psicólogo enquanto promotor de saúde na escola e estratégias 
analítico-comportamentais para efetivação de fatores de proteção. 

TERAPIA FOCADA NA COMPAIXÃO: PRIMEIROS PASSOS  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
Intervenção clínica no consultório 
KAREN VOGEL.  
INSTITUTO BRASILEIRO MINDFULNESS, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

A Terapia focada na Compaixão faz parte das chamadas Terapias da Terceira onda. Este modelo (Compassion Focused Therapy, CFT, em inglês) 
foi desenvolvida por Paul Gilbert, Ph.D, na Universidade de Derby, na Inglaterra. A chave para a CFT é garantir que o cliente se torne menos 
hostil consigo mesmo e cultive a motivação compassiva para garantir seu processo de mudança. O Treino da compaixão é, em parte, para 
ajudar as pessoas a desenvolverem os seus sistemas de apoio interno, criar coragem para serem capazes de se envolverem com o conteúdo 
doloroso que trazem dentro de si (Gilbert, 2009). Na CFT a compaixão é compreendida em termos de habilidades e atributos específicos. O 
que é central na CFT é o Treino da Mente Compassiva, onde o terapeuta promove a compaixão no seu cliente através da demonstração das 
habilidades e atributos da compaixão. Desta forma o cliente tem a ajuda necessária para desenvolver uma relação compassiva consigo mesmo, 
para substituir a relação anterior de reclamação, condenação e autocrítica. (Gilbert, 2009)Objetiva-se apresentar os principais conceitos e 
métodos deste modelo terapêutico a partir de conteúdo teórico e práticas vivenciais. 

MODELO DE INTERVENÇÃO EM GRUPO VIÁVEL PARA PESQUISA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
Intervenção clínica no consultório 
ISABELA CAMPOLI MEDEIROS; GABRIELA FERREIRA PINTO; LÍGIA IRABI MAHMOUD GARCIA; JULIANO SETSUO VIOLIN KANAMOTA; PRISCILA 
FERREIRA DE CARVALHO KANAMOTA.  
UFMS, PARANAIBA - MS - BRASIL 

As Habilidades Sociais Educativas Parentais (HSE-P) se referem a um conjunto de habilidades sociais dos pais aplicáveis à prática educativa dos 
filhos. Trata-se de um modelo de intervenção que busca a ampliação de práticas educativas positivas e a diminuição de práticas negativas, o que 
reflete na diminuição de problemas de comportamentos de crianças e adolescentes. 
O objetivo deste trabalho é discutir a relação entre pesquisa e prestação de serviços, buscando compreender como um programa de 
atendimento psicoterápico voltado para o desenvolvimento de HSE-P amplamente utilizado em pesquisas, pode ser uma alternativa viável para 
prestação de serviços psicológicos. A primeira com a preocupação fundamental de validade interna do procedimento e a segunda de validade 
externa ou eficácia do mesmo. Assim, são identificados em todo o processo de intervenção em grupo, características de pesquisa que o tornam 
efetivo como por exemplo: avaliações formalizadas pré e pós intervenção, a escolha das habilidades baseadas na literatura e não em decisões 
arbitrárias de terapeuta e cliente e uma estrutura baseada nos princípios de aprendizagem da análise do comportamento como instrução verbal, 
modelagem, entre outros. Portanto, o modelo de intervenção em grupo é viável tanto para a continuação de pesquisas sobre o assunto e 
treinamento de  alunos estagiários, como também para a prestação de serviços à comunidade, sendo muitas vezes elemento essencial para a 
diminuição da fila de espera em clínicas escola. 
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OS FATORES DETERMINANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TOC SOB A PERSPECTIVA DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CV (Comportamento verbal) 
ANDERSON AGUIAR GONÇALES1; MARIA ADELAIDE PESSINI2.  
1.UNIVERSIDADE PARANAENSE - UNIPAR, UMUARAMA - PR - BRASIL; 2.UNIVERSIDADE PARANAENSE-UNIPAR, UMUARAMA - PR - BRASIL.  

A presente proposta tem como foco apresentar uma revisão bibliográfica abordando os fatores determinantes para o desenvolvimento do 
Transtorno Obsessivo Compulsivo – TOC sob a perspectiva da abordagem da Análise do Comportamento (AC) que tem como fundamento a 
Filosofia do Behaviorismo Radical. O TOC, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-V são assinalados por dois 
aspectos fundamentais: as obsessões e as compulsões. A obsessões caracterizam-se por pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e 
persistentes, ocasionando na produção intensa de ansiedade e sofrimento. A compulsão é assinalada por comportamentos repetitivos ou atos 
mentais que são executados em repostas as obsessões, que oferecem a obrigatoriedade na emissão de comportamentos compulsivos para 
eliminar o sofrimento provocado pelas obsessões. Desse modo, adotar a AC para explicar a complexidade que envolve o desenvolvimento do 
TOC torna-se importante. Já que o modelo explicativo oferecido por essa abordagem, compreende o comportamento humano como sendo parte 
observável e controlável a partir da identificação das variáveis das quais os comportamentos obsessivos e compulsivos são função. Assim, é 
compreendido que todo comportamento passa por um processo de aprendizagem através da interação humana (as respostas) com o ambiente 
(as variáveis de controle – estímulos), denomina-se essa interação de contingência. Conceitualmente, contingência é compreendida pela 
dependência entre a resposta e a consequência (variáveis de controle). Portanto, conclui-se que a explicação para os fatores determinantes, no 
que confere ao desenvolvimento do TOC, deverão partir das contingências históricas e atuais que permeiam a vida daqueles que desenvolveram 
o transtorno. 

O CONCEITO DE METÁFORA NA TEORIA DO COMPORTAMENTO VERBAL DE SKINNER: UMA ANÁLISE EPISTEMOLÓGICA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CUL (Cultura) 
FELIPE SANTOS SOUZA; JULIA ZANETTI ROCCA.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, RONDONOPOLIS - MT - BRASIL.  
A “metáfora” descreve a resposta verbal na qual a relação entre o signo e o referente não é direta, mas por analogia ou comparação. As 

teorias tradicionais da linguagem  a consideram como um fenômeno linguístico complexo, cuja gênese seria um desafio para a ciência 

psicológica. O presente trabalho visou compreender o conceito de metáfora por meio da ciência do comportamento verbal de Skinner e suas 

decorrências epistemológicas. Para essa ciência, a metáfora é compreendida como um tipo de extensão do operante verbal denominado tacto. 

No tacto, uma dada resposta é controlada por um objeto, evento, ou propriedade de objeto ou evento. Nos casos em que este é extendido, 

um tacto ocorre diante de um estímulo novo, que compartilha propriedades com estímulos previamente relacionados àquela resposta. No 

caso da metáfora, a propriedade controladora da emissão da resposta não é aquela usualmente reforçada pela comunidade verbal, portanto, 

as relações entre a resposta verbal e o antecedente podem não ser evidentes para a audiência. As decorrências dessa definição podem ser 

sintetizadas como se segue: (I) A investigação da gênese da metáfora é realizada por meio de análise funcional de variáveis, de modo que este 

fenômeno linguístico está sob a égide dos métodos científicos. (II) As relações de controle de estímulo que explicam a metáfora não são de 

natureza distinta daquelas presentes em outros comportamentos verbais, como, por exemplo, a nomeação, a metonímia e a abstração. (III) 

Apesar dessas similaridades em relação às variáveis de controle, a metáfora oferece uma perspectiva única a respeito do falante uma vez que, 

na medida em que a relação de controle de estímulos não é aquela usualmente reforçada pela comunidade verbal, ela deve ser explicada por 

características idiossincráticas da história do indivíduo. Sendo assim, o estudo da metáfora parece especialmente relevante para a 

compreensão dos processos simbólicos envolvidos na teoria do comportamento verbal. 
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FUNÇÃO DOS RECURSOS TERAPÊUTICOS NA TERAPIA DE CASAL COMPORTAMENTAL – MODELOS E EXEMPLOS PRÁTICOS.  
COMUNICAÇÃO ORAL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
OUT (Outra) 
DENISE MORAES LETTIERI.  
ATITUDE CLÍNICA PSICOLÓGICA, BRASILIA - DF - BRASIL.  

O presente trabalho tem como objetivo analisar a funcionalidade dos recursos terapêuticos que são utilizados enquanto métodos de intervenção 
na terapia de casal. O que a literatura ressalta sobre o tema proposto é que na prática clínica os recursos terapêuticos podem ser de grande 
valia, auxiliando o terapeuta em diferentes momentos. Como possíveis objetivos desses recursos podemos citar a operacionalização de 
conceitos, formação do vínculo, uma investigação mais apurada da queixa, evocar comportamentos clinicamente relevantes, treino de 
habilidades, discriminação de estímulos, dessenssibilização ao falar da queixa, comprometimento com o processo de mudança, diminuição da 
polarização entre o casal, entre tantos outros. É valido ressaltar que essas ferramentas são estratégias produtivas desde que sejam empregadas 
em um contexto terapêutico e que sejam decorrentes de uma análise funcional elaborada por um psicólogo habilidoso. Para ilustrar algumas 
dessas técnicas serão trazidos exemplos práticos de exercícios como, “jogo da comunicação”, “senha”, “sete erros”, “alarme e stop”, “caixa da 
beleza”, “amar é...”, “quem é mais?”, entre outros. É importante dizer que o terapeuta é o responsável por adquirir conhecimento teórico, por 
conquistar a empatia do casal e por tornar o ambiente favorável à exposição dos mesmos durante o processo psicoterapêutico, este definido 
por muitos autores como um conjunto de procedimentos que promovem mudanças graduais no repertório comportamental do cliente, que ao 
longo do curso da terapia, vão se modificando e auxiliando a implementação de novas estratégias. As estratégias citadas foram pautadas com 
base na Análise Experimental do Comportamento e em seus conceitos e aspectos filosóficos propiciando intervenções e recursos que adaptadas 
às necessidades de cada casal, enquadram-se às situações clínicas das mais diversas. Procura-se aqui trazer alternativas com o intuito de auxiliar 
o psicólogo a ampliar seu repertório de atuação e a produzir o entendimento de que cada recurso pode ser usado de diversas formas devendo 
o terapeuta criar a partir de cada um deles. Desta maneira, espera-se que o conteúdo discutido possa contribuir para o enriquecimento 
acadêmico e profissional dos interessados no tema, por ser um assunto de grande importância na prática clínica. 

 
 
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
ANÁLISE COMPORTAMENTAL DE DEPENDÊNCIA DE INTERNET E RESISTÊNCIA A MUDANÇA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
SH (Área da Saúde e/ou Hospitalar) 
NATALIA PIRES PIRES.  
CENTRO DE TERAPIA, CATANDUVA - SP - BRASIL.  

A explicação da resistência a mudança encontra-se na história de vida do cliente, no repertório de comportamento que adquiriu em função 
dessa história e nas contingências de reforçamento (CR) atuais, que, apesar de diferentes das CR passadas, em alguns aspectos, mantêm 
semelhanças que tendem a manter o mesmo padrão comportamental. Com base nessa afirmação, o presente estudo analisou a história de CR 
passadas e atuais na vida do cliente, Manuel (nome fictício), 17 anos, solteiro, cursando o Ensino Médio, filho do primeiro casamento do seu pai. 
Morava com os avós paternos, com quem mantinha uma relação conflituosa. Estudou na mesma escola que amenizava as consequências devido 
a perda do pai. Possuía apenas amigos virtuais que viviam sentimentos semelhantes ao seu. A avó buscou a terapia alegando que o neto não 
fazia tarefas e nem estudava, não saia do computador, baixa interação social e faltas frequentes na escola. Analisado as CR, identificou-se  que 
o repertório do cliente não era o produto, a síntese de uma única condição de CR, e sim processo contínuo. Alguns objetivos do processo 
psicoterapêutico foram: (a) ampliar o repertório social do cliente; (b) levar o cliente a ficar sob controle de estímulos que favorecessem a emissão 
de comportamentos sociais desejados, que favorecessem a produção de reforçadores positivos; (c) instalar, nos avós, repertórios que 
auxiliassem na educação do neto. Alguns dos procedimentos e atividades utilizados foram: análise das Contingências de Reforçamento (CR) em 
operação; apresentação de instruções verbais para o cliente e para os avós.  Como resultados, pode-se observar uma ampliação no repertório 
social, porém os avós possuem dificuldade em apresentar consequências contingentes. 
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COMPARAÇÕES DE INTERVENÇÕES INDIVIDUAIS E EM GRUPO PARA PAIS  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
GABRIELA FERREIRA PINTO; ISABELA CAMPOLI MEDEIROS; LÍGIA IRABI MAHMOUD GARCIA; JULIANO SETSUO VIOLIN KANAMOTA; PRISCILA 
FERREIRA DE CARVALHO KANAMOTA.  
UFMS, PARANAIBA - MS - BRASIL.  

O Treinamento de Habilidades Sociais Educativas Parentais tem como objetivo a aprendizagem e o desenvolvimento de um conjunto de 
habilidades sociais dos pais aplicáveis à prática educativa dos filhos. Trata-se de um modelo de intervenção que busca a ampliação de práticas 
educativas positivas e a diminuição de práticas negativas, o que reflete na diminuição de problemas de comportamentos de crianças e 
adolescentes.Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo comparar os resultados de atendimentos individuais e em grupo em um 
programa de atendimento com pais de crianças/adolescentes com problemas de comportamento.Tais atendimentos foram realizados na Seção 
de Psicologia do Campus de Paranaíba entre os anos de 2012 a 2014. Foram realizadas avaliações que identificaram os problemas de 
comportamento apresentados pelos filhos via o instrumento ChildBehaviorChecklis (CBCL) e as habilidades sociais educativas parentais via o 
Roteiro de Entrevista de Habilidades Sociais Educativas Parentais (RE-HSE-P). Foram realizados dois atendimentos individuais e um atendimento 
em grupo psicoterapêutico.Os atendimento eram compostos por, aproximadamente, 14 sessões nas quais eram discutidas as tarefas de casa e 
modeladas as habilidades parentais positivas. Ao final, uma nova avaliação foi realizada com os mesmos instrumentos. Os resultados evidenciam 
ganhos seja em um modelo individual ou em grupo. Neste último, por exemplo,houveramtrocas de experiências entre os participantes e o uso 
de atividades dinâmicas e interativas no treino das habilidades ensinadas. Já no modelo individual, o atendimento foi viável em situações em 
que era necessário uma atenção maior do terapeuta em direção ao participante. Assim, ambos os modelos de intervenção foram eficazes, uma 
vez que foram observados o desenvolvimento de habilidades educativas parentais e a diminuição de problemas de comportamento das crianças 
e adolescentes. 

 
OS DIFERENCIAIS DO PSICÓLOGO COMO PROFISSIONAL COACH  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
Outra 
MARIA GORETI ROMANIO; TANIA MARA FURTADO.  
FACULDADE EVANGÉLICA, CURITIBA - PR - BRASIL.  

O coaching é uma ferramenta cada vez mais utilizada por profissionais de diversas áreas. Trata-se de um processo estimulante e criativo no qual 
o coach, através de várias técnicas, inspira o coachee a maximizar seu potencial pessoal e profissional visando alcançar seus objetivos e metas, 
principalmente o desenvolvimento de novos e mais efetivos comportamentos. O psicólogo que atua como coach tem a formação, instrumentos 
e estratégias que o capacitam para compreender e auxiliar o coachee neste processo. Este estudo tem como objetivo identificar os diferenciais 
do psicólogo para a atuação como coach. Foi realizada uma pesquisa com dez coachs, de curitiba, belo horizonte, brasília e porto alegre, com 
diversas formações universitárias e devidamente certificados. Utilizou-se o método de questionário com questões fechadas e abertas, 
respondidas por e-mail. A formação em psicologia influencia no coaching pelo fato de dar profundidade ao processo, não influenciando, porém, 
a escolha do cliente, pela formação em si. O psicólogo possui visão privilegiada do comportamento humano, dominandio técnicas de mudança 
comportamental que o colocam em vantagem para o atendimento em coaching.  
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PROGRAMA DE CONTINGÊNCIAS PLANEJADAS PARA DESENVOLVER ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM CRIANÇAS  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
CV (Comportamento verbal) 
BEATRIZ CUNHA; GABRIEL GOMES DE LUCA.  
UFPR, CURITIBA - PR – BRASIL 

A alimentação de crianças tem sido caracterizada pela carência de nutrientes e vitaminas importantes para seu desenvolvimento. Considerando 
que, segundo a Análise do Comportamento, os pais são, em grande parte, responsáveis pelo repertório alimentar das crianças, foi objetivo 
desenvolver um Programa de contingências para desenvolver alimentação saudável em crianças por meio da modificação do comportamento 
de seus responsáveis. Para tanto, foram propostos comportamentos-objetivo gerais e intermediários do Programa a partir de 11 fontes de 
informação e planejadas contingências para desenvolver os comportamento-objetivo intermediários, compostas por condições facilitadoras de 
aprendizagem, ações a serem apresentadas pelo aprendiz e consequências para tais ações. Como resultado, o Programa é constituído por oito 
comportamentos-objetivo gerais (tais como “avaliar conceitos básicos para desenvolver alimentação saudável na criança” e “interagir com a 
criança com base em procedimentos da Educação Positiva”) e 43 comportamentos-objetivo intermediários (“distinguir comportamento ingerir 
alimentos saudáveis do comportamento alimentar-se saudavelmente” e “aplicar processos de saciação, extinção e reforçamento diferencial 
para desenvolver comportamento alimentar saudável na criança”), distribuídos em seis sessões de orientação. As contingências para 
desenvolver os comportamentos-objetivo são constituídas por perguntas, atividades e leituras para o aprendiz, bem como consequências 
planejadas para desempenhos corretos, incompletos ou equivocados. As características do Programa consistem em avanço no conhecimento 
por serem constituídas por princípios básicos da Programação de Ensino, de terem como objetivo capacitar responsáveis de quaisquer crianças 
(obesas ou não) a desenvolver comportamento alimentar saudável nelas e por avaliar que “alimentação saudável” é um comportamento que 
abrange ações mais complexas que apenas “ingerir alimentos saudáveis”. 

LEITURAS ESSENCIAIS EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: UMA INVESTIGAÇÃO COM EDITORES  
COMUNICAÇÃO ORAL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
CUL (Cultura) 
TAÍS DA COSTA CALHEIROS1; RODRIGO DAL BEN2.  
1.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL; 2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SÃO CARLOS - SP - BRASIL.  

Estudantes de pós-graduação interessados em Análise do Comportamento se defrontam com uma vasta literatura sobre diversos tópicos. Listas 
de leituras essenciais voltadas para estudantes de pós-graduação já foram geradas. Porém, uma quantidade considerável de trabalhos foram 
realizados desde então. O presente estudo revisa e atualiza as listas anteriores por meio de uma investigação junto a membros dos corpos 
editoriais das revistas The Analysis of Verbal Behavior, Behavior Analysis in Practice, The Behavior Analyst, Journal of Applied Behavior Analysis, 
Journal of the Experimental Analysis of Behavior e The Psychological Record. Vinte e seis participantes indicaram artigos e livros, analítico-
comportamentais e de outras áreas do conhecimento, que consideravam essenciais para pós-graduandos interessados em Análise do 
Comportamento. As recomendações analítico-comportamentais indicaram que a compreensão dos princípios, fundamentos filosóficos, 
pesquisas experimentais e aplicadas, e aspectos tecnológicos é essencial; ao mesmo tempo, as indicações de leituras de outras áreas revelam 
que é fundamental entender sobre processos biológicos, reflexões filosóficas e métodos de pesquisa possivelmente relacionados à Análise do 
Comportamento. Ao atualizar as recomendações de leituras e analisar as limitações da investigação, a presente pesquisa beneficia estudantes 
interessados em Análise do Comportamento e abre caminhos para futuras pesquisas. 

AVALIAÇÃO DO USO DE EXTINÇÃO OPERANTE E SUAS DERIVAÇÕES EM UM EPISÓDIO DO PROGRAMA SUPERNANNY  
COMUNICAÇÃO ORAL  
SH (Área da Saúde e/ou Hospitalar) 
FERNANDA RESENDE MOREIRA; JOANA SINGER VERMES.  
NUCLEO PARADIGMA, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

O uso clínico de procedimentos de extinção operante tem um importante papel na redução de comportamentos-problema. Porém, o potencial 
aversivo deste procedimento foi demonstrado experimentalmente, implicando em padrões semelhante ao das condições aversivas, indicando-
se, portanto, um uso cauteloso. Com o intuito de discutir a aplicação da extinção operante e suas derivações na clínica infantil, foi realizada a 
análise de um episódio do programa de televisão Supernanny. Buscou-se descrever e avaliar o uso dos procedimentos sob a ótica interpretativa 
das autoras e das diretrizes indicadas por Cooper, Heron e Heward (2007) para a utilização desses procedimentos. Foram analisadas as 
estratégias para redução de birras e para instalar o comportamento de dormir da criança. Os resultados mostraram que as técnicas empregadas 
corresponderam parcialmente às diretrizes dos autores supracitados. No caso da birra os procedimentos não corresponderam totalmente ao 
que a Análise do Comportamento define como extinção operante e reforçamento diferencial. Já no segundo caso (hora de dormir) o 
procedimento foi bem delineado e atendeu melhor às diretrizes dos autores. Após a análise funcional e qualitativa dos procedimentos, levanta-
se a discussão sobre a adequação deste programa como sugestão de resolução de problemas de comportamento de crianças por pais 
telespectadores, devido à ausência de orientações adequadas e caráter incompleto dos procedimentos no episódio analisado, bem como à falta 
de arcabouço teórico dos próprios telespectadores. Além disso, o trabalho abre espaço para uma reflexão sobre a própria prática do analista do 
comportamento ao utilizar-se dos procedimentos de extinção na orientação de pais e intervenção direta. 
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INTERVENÇÃO INTENSIVA BASEADA NA TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO PARA PERDA DO PESO CORPORAL  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
Intervenção clínica extra-consultório 
IGOR DA ROSA FINGER1; BRENO IRIGOYEN DE FREITAS2; MARGARETH DA SILVA OLIVEIRA3.  
1.PUCRS / UNISINOS / INTCC, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL; 2,3.PUCRS, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL.  
Sobrepeso e obesidade adulta são um dos problemas de saúde pública. Há estudos que apresentam um elevado número de pessoas que 
permanecem sintomáticas após intervenção psicoterápica. A Terapia de Aceitação e Compromisso  (ACT) é uma terapia que pode ser uma 
alternativa a essa situação. O objetivo desse estudo é investigar os efeitos de uma intervenção psicossocial de um dia, baseada na ACT, em 
comparação a uma intervenção baseada em psicoeducação, no peso, IMC, compulsão alimentar e flexibilidade psicológica (variáveis 
dependentes) em pessoas com sobrepeso ou obesidade. O método será quantitativo, com delineamento experimental, designação aleatória e 
seguimento de três meses. As variáveis independentes serão Intervenção e Tempo. A amostra será de 100 participantes com sobrepeso ou 
obesidade (IMC igual ou maior a 25). Por se tratar de uma intervenção de um dia, seus resultados, se mostrarem modificações significativas 
quanto aos desfechos esperados, poderão influenciar a aplicabilidade da intervenção em saúde pública. 
 
ANÁLISE COMPORTAMENTAL DE UM CASO CLÍNICO DE REFORÇAMENTO POR DESEMPENHO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
OUT (Outra) 
ARIELA SANTANA CARDOSO.  
ITCR, CAMPINAS - SP - BRASIL.  
Aline, 32 anos, era coordenadora de uma escola, e procurou psicoterapia com queixa de “sofrer por se cobrar muito”. Era filha mais nova de 
quatro irmãos. O pai trabalhava em olaria e a mãe, dona de casa. Formou-se no magistério e iniciou como professora aos 16 anos. Posteriormente 
fez graduação em psicologia, pedagogia e pós-graduação em ambas as áreas. Casada, há três anos, tinha medo que o casamento terminasse, 
pois o relacionamento havia “esfriando”.  Relatava que o marido, Gabriel (38), era pouco afetuoso. Gabriel era professor de ensino fundamental 
durante o dia e à noite dava aulas de dança de salão e em muitos fins de semana trabalhava como guia de passeios em cavernas. Desde o início 
do namoro, Aline ia às aulas de dança para ajudá-lo. Com o tempo e a rotina cheia passou a não ter muita vontade de ir, o que ocasionou 
discussões entre o casal. No início do processo, a cliente trabalhava como coordenadora de escola, ajudava o marido nas aulas de dança à noite, 
fazia pós-graduação em Psicologia Clínica e tinha planos de começar a atender como psicoterapeuta. Desempenhar-se no ambiente foi 
consistentemente reforçado como repertório de comportamentos que adquiriu em função de sua história e nas contingências de reforçamento 
(CR) atuais. Alguns dos objetivos com Aline foram: a) desenvolver respostas de perceber e discriminar sentimentos e contingências que os 
eliciavam; b) levar a cliente a ficar sob controle de estímulos que favorecessem a emissão de comportamentos reforçadores de natureza social 
e afetiva; c) fortalecer respostas da cliente de reforçar comportamentos de topografia afetiva no marido. A cliente passou a selecionar as 
atividades em que se engajava. Encerrou o processo com planos de engravidar e seguir apenas como coordenadora da escola. Passou a 
freqüentar a academia, que relatava “fazer muito bem” a ela, e a auxiliar o marido em aulas de dança apenas nas noites em que tinham uma 
turma de amigos alunos. 

ANÁLISE DA INTERAÇÃO TERAPÊUTICA DE SESSÕES COM ALTA OCORRÊNCIA DE FACILITAÇÃO  
COMUNICAÇÃO ORAL  

PESQUISA APLICADA  
OUT (Outra) 
JOSÉ SAVÓIA NETO; PATRÍCIA RIVOLI ROSSI.  
UNITAU, TAUBATE - SP - BRASIL.  

As pesquisas clínicas de processo identificam regularidades da relação terapêutica. Um estudo que utilizou um sistema multidimensional de 
categorização de comportamentos revelou que existe a possibilidade da categoria Facilitação indicar problemas na condução de um caso, 
quando há um excesso da sua ocorrência, em contraposição as demais categorias. O objetivo deste estudo foi analisar a interação terapêutica 
de sessões, no qual a ocorrência da categoria Facilitação foi alta. Foram analisadas as quartas sessões de três psicoterapias diferentes 
consideradas mal sucedidas. A Cliente A, 55 anos de idade, procurou terapia em função dos sintomas de ansiedade que vinha sentindo e das 
incompatibilidades no relacionamento com seu marido. A Terapeuta não conseguia se estabelecer como audiência, pois a Cliente relatava 
bastante e interrompia suas falas. A Cliente B, 51 anos, falava rapidamente e em demasia. Queixou-se de ansiedade e irritabilidade. Em sessão, 
ao relatar distanciamento na relação entre ela e o marido, pois o mesmo bebia cerveja, fato que a desagradava, a Terapeuta tendeu a facilitar. 
O Cliente C, 32 anos de idade, procurou terapia, pois recentemente descobriu que tinha contraído o vírus da AIDS e queria contar isso para sua 
esposa. Em sessão, também relatava bastante, embora parecesse não entrar em contato com as dificuldades narradas. A análise das interações 
entre terapeutas e clientes revelou problemas na condução dos casos, na medida em que: a) os Terapeutas não conseguiram se estabelecer 
como audiência; b) também perderam oportunidades de realizar outras intervenções terapêuticas, como Aprovação, Solicitação de Reflexão e 
Interpretação e c) também apresentaram comportamentos que exerceram a função de invalidação de relatos e/ou sentimentos. Embora a 
Facilitação tenha acompanhado os excessos dos relatos dos Clientes, os problemas na condução dos casos pareceram também ter favorecido 
sua alta ocorrência, em contraposição as demais categorias do sistema. 
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO EM ORGANIZAÇÕES: ESTRATÉGIAS PARA AUMENTO DE PRODUTIVIDADE  
COMUNICAÇÃO ORAL  
FOR (Formação) 
QUESIA FERNANDES CATALDO; DAMIÃO SOARES DE ALMEIDA SEGUNDO.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

A análise do comportamento está cada vez mais presente nas organizações empresariais, realizando intervenções e pesquisas. O trabalho a 
seguir questiona quais são as estratégias para aumento de produtividade mais utilizadas por analistas do comportamento em organizações, 
utilizando os sistemas de remuneração, supervisão por feedback e programas de treinamento juntamente, com o treino da assertividade, como 
práticas eficientes para o aumento da produção Além disso, são expostas algumas ferramentas da OBM (Organizational Behavior Management) 
com raízes em ABA. Apesar de o analista do comportamento atuar nesses espaços e de o campo organizacional ser bastante fértil para a pesquisa 
aplicada, observou-se que são escassos os estudos sobre aumento de produtividade especificamente, principalmente no Brasil. Contudo, existem 
inúmeras análises culturais das organizações utilizando o conceito de metacontingência (Glenn, 1988) que buscam explicar os comportamentos 
e as práticas de funcionários, supervisores e companhias frente às mudanças ambientais: políticas, econômicas e sociais. Faz-se importante, 
portanto, oferecer à comunidade acadêmica alguns parâmetros para a atuação do analista do comportamento em empresas no que diz respeito 
ao aumento de produtividade, sem desconsiderar as variáveis que controlam determinado ambiente, por exemplo o número de funcionários, 
seus respectivos cargos e funções, relacionamento interpessoal e ramo da empresa. Conhecendo-se em que contexto é requerida uma 
intervenção para aumento da produtividade, as estratégias citadas configuram-se como boas ferramentas para o psicólogo organizacional. 

INTERVENÇÕES CULTURAIS E COMPLEXIDADE: AS DIFICULDADES NA REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES CULTURAIS  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
YAN VALDERLON DOS SANTOS LIMA.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA, BELEM - PA - BRASIL.  

A ferramenta básica para a proposição de análises e intervenções analítico-comportamentais é a análise de contingências, aplicável tanto a 
indivíduos como a grupos. Contudo, em intervenções culturais os elementos responsáveis por selecionar e manter práticas culturais atingem 
níveis de complexidade maiores do que em relação a classes operantes. O presente trabalho visa expor como é possível analisar ambientes 
sociais de modo a planejar e executar intervenções a nível cultural. Para tal objetivo, será utilizado principalmente o conceito de planejamento 
cultural conforme apresentado por B. F. Skinner para analisar alguns exemplos de possíveis intervenções culturais realizadas por governos, 
organizações não governamentais (ONGs) e outras instituições ou grupos. Erros de interpretação de contingências sociais, despreparo 
profissional de quem promove intervenções culturais e alto custo de resposta para tais intervenções estão entre as principais hipóteses para 
justificar a falta de intervenções culturais eficazes. Espera-se contribuir para as discussões envolvendo análise do comportamento e intervenção 
cultural, além incentivar analistas do comportamento a promoverem intervenções que abranjam problemas sociais. 

 
O EFEITO DE CONTINGÊNCIAS DE COMPETIÇÃO E COMPETIÇÃO SOBRE O AUTORRELATO DE CRIANÇAS EM ATIVIDADES C  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
CUL (Cultura) 
MARLON ALEXANDRE DE OLIVEIRA; MARIÉLE DE CÁSSIA DINIZ CORTEZ; GIOVAN WILLIAN RIBEIRO; JULIO CÉSAR DE ROSE.  
UFSCAR, SÃO CARLOS - SP - BRASIL.  

A presente pesquisa investigou o efeito de contingências de competição e cooperação na correspondência do relato de crianças sobre seus 
desempenhos em duas tarefas computadorizadas (jogo e música). Participaram do estudo nove crianças entre sete e onze anos de idade, 
divididas em grupos de três crianças cada. Dois grupos foram expostos ao cenário de competição (A e B) e um grupo exposto ao cenário de 
cooperação (C). As sessões iniciais foram executadas em linha de base para verificar os níveis de correspondência do relato das crianças nas duas 
diferentes tarefas. Durante a linha de base foram apresentados pontos contingentes a acertos em ambas as tarefas. Os pontos só eram exibidos 
final de cada sessão. Na fase seguinte, foi inserido, somente para primeira tarefa, o cenário de competição ou cooperação (a depender do grupo 
experimental), enquanto a segunda tarefa permaneceu em linha de base. Posteriormente, o mesmo cenário foi apresentado também para a 
segunda tarefa, configurando um delineamento de linha de base múltipla. No cenário de competição, os participantes trocavam os pontos 
obtidos durante a sessão por fichas a serem trocadas por brindes de diferentes níveis de preferência (alta, média e baixa), considerando as 
classificações das crianças em 1º, 2º e 3º lugar. No cenário de cooperação, o acesso aos brindes de maior preferência só era possível a partir da 
soma dos pontos de cada participante. Os resultados indicam que o cenário de competição diminuiu a acurácia do relato para uma criança do 
grupo A e para duas do grupo B. Em relação ao grupo exposto ao cenário de cooperação, verificou-se aumento da acurácia do relato das três 
crianças apenas quando o cenário foi apresentado para as duas tarefas simultaneamente. Apesar dos indicativos de efetividade dos cenários 
implementados no presente estudo, há necessidade de pesquisas futuras que empreguem diferentes delineamentos, de forma a minimizar 
possíveis problemas operacionais e maximizar o controle experimental. 
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COMPORTAMENTO SUPERSTICIOSO: CONTRIBUIÇÕES RECENTES EM PESQUISA BÁSICA E EM PESQUISA APLICADA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
RAFAELA GOMES PAES BARRETO.  
UFC, FORTALEZA - CE - BRASIL.  
Duas das principais propriedades do comportamento operante são a contingência e a contigüidade. No entanto, para que haja aquisição, 

manutenção ou modificação de comportamento, não é necessário que tais propriedades estejam sempre presentes. Sendo assim, o que 

Skinner chamou de comportamento supersticioso em seu experimento de 1948 foi justamente a relação contígua entre resposta e reforço. 

Desde então, diversas contribuições teórico-metodológicas acerca do assunto tem sido feitas por estudiosos e pesquisadores da Análise do 

Comportamento. A proposta deste trabalho é realizar uma revisão sistemática da produção científica na área de comportamento supersticioso 

sob a perspectiva analítico-comportamental. Para isso, foram utilizados como base de dados a Web of Science e PubMed Central, com os 

descritores “superstitious” e “behavior analysis”, Journal of Applied Behavior Analysis e Journal of The Experimental Analysis of Behavior, com 

“superstitious”, e LILACS, com “comportamento supersticioso”. Foram incluídos artigos científicos referentes a pesquisas experimentais ou 

aplicadas em português ou inglês e artigos que descrevam análises funcionais de comportamento supersticioso em animais ou humanos. 

Excluiu-se teses, dissertações, monografias, republicações de artigos clássicos e artigos científicos teóricos ou de revisão sobre 

comportamento supersticioso. 36 pesquisas foram encontradas, tiveram seus resumos lidos e classificados em pesquisa básica e pesquisa 

aplicada. Dos 36 artigos, 26 referem-se à pesquisa básica e 10 à pesquisa aplicada. Tentou-se, com este trabalho, reunir e agrupar alguns dos 

avanços teórico-metodológicos das pesquisas realizadas na área do comportamento supersticioso. O uso de uma linguagem mais concisa com 

relação à principal ferramenta conceitual da análise do comportamento, o comportamento operante, pode facilitar o diálogo entre 

pesquisadores, a extensão para outros assuntos que estão relacionados e, assim, o avanço de novas pesquisas. 

 

COMPETÊNCIA SOCIAL EM ADOLESCENTES QUE PASSARAM POR AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
OUT (Outra) 
TERESA HELENA SCHOEN; ERIKA CARDOSO DOS SANTOS; MARCIA CECÍLIA VIANNA CAÑETE.  
UNIFESP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Competência social refere-se a um conjunto de comportamentos que permite interações eficazes com outros humanos. Déficits nesta área estão 
relacionados a dificuldades familiares, acadêmicas e busca de atendimento psicológico. O objetivo deste estudo foi avaliar a competência social 
de adolescentes que passaram por avaliação psicológica em uma clínica-escola, por meio de um instrumento de rastreamento. Foram coletadas 
informações de 34 prontuários de indivíduos que passaram por avaliação psicológica nos períodos de 2010 a 2014. Destes, 11 (32,35%) eram do 
sexo feminino. As idades variaram de 10 a 18 anos ( =13,2 anos). O Child Behavior Checklist – CBCL - é composto de duas partes, sendo a primeira 
referente à competência social e foi preenchido pelo acompanhante responsável na sala de espera, majoritariamente mães biológicas (73,53%). 
Quanto maior o escore, melhor o indivíduo se encontra nesta área. O ponto de corte para as escalas individuais é o escore T 35 e da Escala Total, 
escore T 40. Obtiveram escores baixos, sendo classificados como clínicos, na escala Competência em Atividades, 55,88% ( =35,06) dos pacientes; 
na escala competência Social, 45,45% ( =37,73); na escala Competência Escolar, 45,45% ( =35,73); e na Escala Total de Competência, 75,75% ( 
=31,06). Oito indivíduos foram classificados como clínicos nas três escalas individuais, todos tinham o diagnóstico de Deficiência Intelectual. O 
CBCL captou as dificuldades na área de Competência Social que costumam motivar a busca por atendimento psicológico. A Deficiência Intelectual 
é caracterizada por comprometimento de diferentes habilidades, as quais comprometem o comportamento adaptativo em ambientes sociais. 

PSICOPATOLOGIA PARENTAL, PRÁTICAS EDUCATIVAS PARENTAIS E PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO: UMA REVISÃO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
CV (Comportamento verbal) 
JOSIANE ROSA CAMPOS; ALESSANDRA TURINI-BOLSONI.  
UNESP-BAURU, BAURU - SP - BRASIL.  
 
A depressão e/ou ansiedade materna/paterna e as práticas educativas parentais são consideradas na literatura como variáveis promotoras e/ou 
mantenedoras dos problemas de comportamento de crianças e adolescentes. No entanto, ainda não é claro como essas variáveis parentais 
afetam, conjuntamente, o desenvolvimento dos seus filhos. O presente estudo teve por objetivo revisar a literatura nos últimos dez anos, 
considerando os artigos empíricos, e seus aspectos metodológicos e principais resultados. Múltiplas palavras-chaves foram combinadas no portal 
de mecanismos de buscas da CAPES e da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram encontrados 16 estudos empíricos. Predominantemente, foi 
focalizado nos estudos a depressão materna; as práticas educativas parentais negativas, os problemas de comportamento internalizantes 
seguida dos mistos (internalizantes e externalizantes) e a população infantil em detrimento da adolescente.  Os estudos, de maneira geral, 
encontraram que a depressão materna afeta indiretamente os problemas de comportamento e as práticas parentais negativas os afetam 
diretamente. No entanto, ainda pouco se sabe sobre como a depressão paterna, ansiedade materna e paterna, e como as práticas educativas 
parentais positivas afetam o desenvolvimento dos filhos. Futuros estudos poderiam ser encaminhados para suprir essas lacunas da literatura. 
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TRANSFERÊNCIA DE FUNÇÃO NO CONTROLE DE RESPOSTAS VERBAIS: UMA QUESTÃO DE PROCEDIMENTO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
LUCAS DELFINO ARAÚJO; LORISMARIO SIMONASSI; FLAVIO DA SILVA BORGES; AMANDA CAROLINA OLIVEIRA SANTANA; ANA RAQUEL 
QUEIROZ AMARAL; ITALO RODRIGUES DE FREITAS MENDES; MATHEUS MAGALHÃES MAGRINI.  
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS, GOIÂNIA - GO - BRASIL.  
O objetivo do presente trabalho foi verificar o efeito de diferentes procedimentos sobre a transferência de função entre estímulos não-verbais 
e verbais. Foram realizados três experimentos contendo 10 participantes cada, de ambos os sexos e universitários. No Experimento 1 foi 
realizado um procedimento de discriminação condicional utilizando Matching-to-Sample tendo um estímulo como modelo e três como 
comparação. Um conjunto A compunha-se de três estímulos não-verbais (figuras), um Conjunto B compunha-se de três palavras sem sentido e 
um Conjunto C compunha-se de três palavras com sentido. Foi feito treino entre Conjunto B e Conjunto C e depois de Conjunto A com Conjunto 
B (Grupo 1) e treino inverso (Grupo 2). No Experimento 2 foi semelhante ao Experimento 1, mas as comparações eram apresentadas 
gradualmente durante os blocos de 1 comparação até completar 3 comparações e todos seguiram a sequência de treino AB. No Experimento 3 
foi feito um treino com apresentação de estímulos verbais (sentenças) e um treino de discriminação condicional entre palavras sem sentido e 
palavras com sentido. Os dados dos três procedimentos indicam que há transferência de função entre palavras com sentido, figuras e palavras 
sem sentido, sendo que 40% dos participantes do Experimento 1 houve transferência função para as três palavras sem sentido, 80% dos 
participantes do Experimento 2 houve transferência de função para as três palavras sem sentido e 100% dos participantes do Experimento 3 
houve transferência de função para as três palavras sem sentido. 
 
SUPERSTIÇÃO E COMPORTAMENTO SUPERSTICIOSO: DIVERGÊNCIAS E CONVERGÊNCIAS CONCEITUAIS  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
Não se aplica 
PAULA PAMPLONA COSTA LIMA; DENISE OLIVEIRA VILAS BOAS.  
UNIFOR, FORTALEZA - CE - BRASIL.  
 
Os termos superstição e comportamento supersticioso são motivo de muitas confusões de significados devido à similaridade nominal. Dessa 
forma, este artigo tem como objetivo esclarecer as semelhanças e diferenças entre essas expressões, ressaltando suas definições históricas, o 
que as mantêm, estudos experimentais desenvolvidos e o papel das regras supersticiosas e consequências culturais no fortalecimento de uma 
resposta supersticiosa. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, selecionando artigos e livros que abordam o tema. As bases de dados 
utilizadas para pesquisa foram: Portal de Periódicos CAPES/MEC, Scielo e Google Acadêmico, por meio das palavras-chaves: superstição, 
comportamento supersticioso, crença e modelos experimentais de superstição, que foram devidamente combinadas para atender ao objetivo 
do trabalho. Foram encontrados diversos artigos e selecionados quatro que atendiam ao objetivo da pesquisa para definição do conceito de 
superstição e comportamento supersticioso. Além desses, foram selecionados mais 21 artigos, para embasar a discussão conceitual. A partir da 
leitura dos artigos na íntegra, foram criadas três categorias de análise, tais como: definição, construção e manutenção de cada comportamento, 
para a realização da discussão dos conceitos. Superstição e comportamento supersticioso parecem se originar do mesmo princípio e serem 
mantidos por contingências de reforçamento acidental. No entanto, diferente do comportamento supersticioso, normalmente individual e 
mantido por reforço acidental, as superstições advém de uma prática cultural, influenciada por uma comunidade verbal e por regras sociais, 
transmitidas ao longo de gerações. Conclui-se que o trabalho contribuiu para descrever semelhanças e diferenças entre os significados de 
superstição e comportamento supersticioso, surgindo ainda outros questionamentos sobre o assunto que podem ser aprofundados e estudados 
posteriormente. 
 
ALGUMAS CONTROVÉRSIAS CONCEITUAIS SOBRE O USO DO CONTROLE AVERSIVO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
GLAUTON JOSE BARROSO UCHOA; LAISA SOARES DE LIMA; CAROLINE BEZERRA MORAIS.  
UFC, FORTALEZA - CE - BRASIL. 

Sidman, na obra ‘Coerção e suas implicações’, esmiúça o uso da coerção nas diversas relações humanas e os aspectos negativos decorrentes do 
uso de controle aversivo para os indivíduos. Entretanto, o controle aversivo se faz presente no ambiente, sendo difícil encontrar contextos 
isentos de contingências aversivas. Diante disso surge a necessidade de delimitação para um uso funcional e, sempre que possível, alternativas 
sistemáticas que possam substituir práticas coercitivas, bem como que forneçam possibilidades de aprendizado de modos de lidar com a 
aversividade. Nesse contexto, objetiva-se abordar as seguintes controvérsias relacionadas ao uso do controle aversivo: 1) a equivalência errônea 
do termo “controle” ao termo coerção; 2) ignorar que situações aversivas podem funcionar como pressupostos para efetivação de esquemas de 
reforçamento positivo; 3) estigmatização de consequências do controle aversivo, como necessariamente negativas, se isto é obscuro inclusive 
para o uso do controle por contingência de reforçamento; 4) tratar a aversividade como estrutural ou inerente ao estímulo, quando esta é 
funcional. Foi realizada consulta à obras clássicas sobre liberdade, controle e coerção e estabelecimento de teses e experimentos eleitos como 
controversos envolvendo os três temas. Concluiu-se que tais questões tendem a encobrir problemas que estão no âmago de uma possibilidade 
de intervenção com efetivas alternativas à ameaça de contato com possíveis contextos aversivos. 
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APLICAÇÃO DO MÉTODO ‘FAZENDO MINHA HISTÓRIA’ E IMPLICAÇÕES PARA O PROCESSO DE AUTOCONHECIMENTO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
GLAUTON JOSE BARROSO UCHOA; LAISA SOARES DE LIMA; CAROLINE BEZERRA MORAIS.  
UFC, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Para a Análise do Comportamento, conhecer é discriminar estímulos de forma adequada à situação. Tourinho aponta a autodiscriminação, como 
a emissão de uma resposta cujo estímulo discriminativo é um evento interno, sejam estes estímulos internos ou respostas encobertas. A 
comunidade verbal tem função importante neste processo já que tanto envolve e insere o indivíduo no processo de autodescrever-se como é 
apenas através desta interação que se pode ter acesso aos eventos privados do indivíduo. O Projeto Fazendo Minha História é uma iniciativa 
cujo método tem por objetivo promover o contato de crianças e adolescentes que vivem em instituições de acolhimento, com suas histórias de 
vida que muitas vezes são esquecidas no contexto despersonalizante do acolhimento institucional. Tenta-se assegurar que a criança possa 
identificar outras variáveis de controle para seu repertório de autodescrição para além das experiências aversivas do passado de ruptura de 
vínculo, que tendem a predominar nos relatos presentes no ambiente dos abrigos e consequentemente em suas autodescrições. Dentre os 
meses de outubro e dezembro de 2014 foi realizado um projeto de extensão numa instituição de acolhimento em Fortaleza-CE com um grupo 
de cinco crianças de faixa etária de 04 a 07 anos. A cada encontro era feito o registro em um álbum individual sendo utilizados como estímulos: 
livros de histórias infantis, lápis de cor e outros materiais, para o desenvolvimento de um repertório de autodescrição. As contingências criadas 
foram desde registrar junto com a criança em álbum os dados de parentalidade, até atividades de discriminação de emoções via expressões 
faciais com espelhos. Pretende-se aqui expor alguns aspectos de tal experiência sob o referencial teórico da Análise do Comportamento, 
sobretudo no que se refere à função da comunidade verbal para o autoconhecimento e autodescrição. 

ANÁLISE COMPORTAMENTAL E BIOPSICOSSIAL DA DOR: CONTRIBUIÇÕES PARA O TRATAMENTO DA CEFALEIA TENSIONAL  
COMUNICAÇÃO ORAL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
CV (Comportamento verbal) 
LAISA SOARES DE LIMA; GLAUTON JOSE BARROSO UCHOA; CAROLINE BEZERRA MORAIS.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

A cefaleia tipo tensão (CTT) corresponde a um dos tipos de cefaleias primárias mais comuns, com prevalência em 13% da população brasileira e 
de aproximadamente 38% na população mundial. É caracterizada como uma dor bilateral, constritiva, sem a presença de fotobia, fonobia, 
náuseas ou vômitos (ou com apenas um dos sintomas presentes). Sua etiologia é pouco compreendida, sendo por vezes atribuída à contração 
exagerada de músculos específicos, à alteração de endorfinas ou a fatores psicológicos. O modelo atual admite a dor como multideterminada, 
não podendo ser explicada e tratada apenas por um viés fisiológico, o que se assemelha a compreensão da análise do comportamento (AC) 
sobre a dor. Três artigos nacionais específicos sobre a temática da CTT e AC foram analisados, e seus conteúdos foram categorizadas em: 1. 
Contribuições para a etiologia; 2. Contribuições para o tratamento. Tendo em vista os três níveis de seleção por consequência, se faz importante 
mostrar outras variáveis, além das biológicas, relevantes para a compreensão da CTT. Aponta-se neste aspecto uma compatibilidade entre a 
análise do comportamento e o modelo atual de compreensão da dor. Aspectos referentes à história de vida, estratégias para lidar com a dor, 
bem como as possíveis condições mantenedoras do comportamento de dor, quando submetidas a uma devida análise funcional podem subsidiar 
alternativas ao modelo tradicional que se baseia principalmente na remoção de sintomas. A contar pelo número de publicações encontradas, 
concluiu-se que há necessidade de divulgação das possibilidades de intervenção da AC, enquanto tecnologia alternativa e/ou associada ao 
biofeedback e à fisioterapia para tais pacientes, ressaltando assim, que consequências emocionais e sociais que se fazem presentes nas 
interações de pacientes com dor crônica também podem configurar-se como variáveis de controle para as respostas de sentir dor. 
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ANÁLISE DE INTERAÇÕES VERBAIS A PARTIR DE COMENTÁRIOS EM UM CANAL DO YOUTUBE: DISCUSSÃO INICIAL  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
Cultura 
MARCOS TELES NASCIMENTO1; NATALIE BRITO ARARIPE2.  
1.URCA/FALS, CRATO - CE - BRASIL; 2.UFC/IFRN, NATAL - RN - BRASIL.  

Esse artigo traz uma discussão, baseada na obra de B.F. Skinner, sobre um fenômeno social característico do século XXI: o comportamento de 
comentar em redes virtuais.  Utiliza alguns conceitos importantes na análise do comportamento, como os de comportamento verbal e agência 
de controle. As Agências de Controle buscam a manutenção de práticas culturais e estabelecem regras sobre comportamento social. A pesquisa 
parte do entendimento da Mídia enquanto Agência de Controle capaz de produzir conhecimento e transmiti-lo através dos meios de 
comunicação. Buscou-se analisar a interação entre o conteúdo de uma figura artística e os comportamentos dos usuários de internet ao 
comentar sobre ele. O artigo utilizou a metodologia da pesquisa documental para tratar sobre comentários postados no videoclipe Mirrors do 
cantor Justin Timberlake. Esse documento foi escolhido devido ao fato do videoclipe ter obtido o maior número de acessos no canal do artista 
no site Youtube e à visibilidade do cantor no mundo em 2013. Os dados foram distribuídos em categorias teóricas e empíricas para serem 
analisados e discutidos. Três categorias tiveram maior número de comentários: elogios, tato de sentimento e excluído pelo administrador. 
Percebeu-se a presença de um conteúdo socialmente produzido em relação à figura do artista, representado por meio de cadeias de intraverbais, 
selecionadas por agências de controle midiáticas. Além disso, observou-se que, comumente as redes servem como audiência não punitiva para 
as pessoas expressarem seus sentimentos, o que suscita a hipótese de que há uma privação de fontes pessoais e presenciais de audiências não 
punitivas na contemporaneidade. 

HABILIDADES DO ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS AUTISTAS: UM ESTUDO OBSERVACIONA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
SH (Área da Saúde e/ou Hospitalar) 
MYCHELLE CRISTINA DA SILVA; KARINA RIBAS SANCHES; FELIPE EPAMINONDAS.  
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
 
O acompanhamento terapêutico (AT) é uma modalidade de terapia que visa proporcionar maior possibilidade de sucesso no que concerne à 
generalização e fidedignidade dos comportamentos-alvo. A presente pesquisa teve com objetivo descrever, através do método observacional, 
a prática de um AT com um paciente autista. Buscou-se descrever e quantificar os comportamentos verbais da terapeuta que facilitam a 
adesão da criança às atividades propostas e comportamentos que inibem e visam extinguir a emissão de respostas inadequadas. Os 
comportamentos da terapeuta foram divididos nas seguintes categorias: comportamentos facilitadores e não-facilitadores. Analisou-se dez 
minutos de quatro sessões, o período integral de duas sessões e atividades que se repetiam. Obteve-se resultados semelhantes em todas as 
análises, uma vez que os comportamentos emitidos em maior frequência foram as verbalizações incentivadoras, seguidas pelo reforço 
social/generalizado e instruções. Isto demonstra que a terapeuta possui as habilidades necessárias para manter a atenção da criança. Os não-
facilitadores ocorreram em baixíssima frequência, evidenciando que a criança apresenta bom repertório de sessão, emitindo poucos 
inadequados mas, quando o faz, a terapeuta possui as habilidades necessárias para não reforçá-los. Conclui-se que algumas habilidades são 
fundamentais para o AT, como o bom estabelecimento e manutenção do vínculo, conhecer e estar sempre atualizando seus conceitos teóricos 
e principalmente transpor esses conhecimentos à prática do atendimento extraconsultório. 
ANÁLISE DE POLÍTICAS DE ATRAÇÃO E RETENÇÃO: UM ESTUDO DE CASO.  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
FOR (Formação) 
LIANA ROSA ELIAS; VANESSA MARIA PONTES DE CARVALHO.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Trata-se aqui de um estudo de caso a respeito das políticas de Atração e Retenção para o nível de cargo Tático de uma Empresa do Nordeste do 
Brasil pelo viés analítico-comportamental. É sabida a contribuição da Análise do Comportamento na compreensão e intervenção nos mais 
diversos campos aplicados, a exemplo das políticas organizacionais. Tomou-se como recorte de pesquisa a análise das políticas de atração e 
retenção para verificarmos seu planejamento em termos de contingências comportamentais e sua efetividade em termos do alcance de atração 
e retenção dos colaboradores. Foi realizada pesquisa nos documentos que compõem a política na empresa estudada, observação participante 
e acesso a relatórios de desligamento e de seleção, sob consentimento da organização. Partiu-se para uma operacionalização das políticas de 
atração e retenção em contingências comportamentais. Sobre as políticas de Atração: analisou-se 20 meios de atração da empresa, percebeu-
se que a maioria destas corresponde a controle de estímulos e que sinalizam contingências de reforçamento social (20%), 40% são contingências 
de reforçamento natural, e contingências de reforçamento arbitrário também somando 40%. Já com relação aos meios de retenção, foram 
analisados 17 políticas no total, sendo a maioria (64,70%) caracterizada como reforçamento positivo (natural, social e arbitrário); 2 delas, 
(11,76%) baseadas em reforçamento não-contingente; outras 2, (11,76%) também baseadas em controle de estímulos e apenas 1, (5,88%) 
reforçamento negativo. Problematiza-se o fato da maioria das políticas de atração dependerem de regras e comportamento verbal e a grande 
quantidade de políticas de retenção baseadas em reforçamento arbitrário. O estudo mostrou-se importante para entender como as políticas 
organizacionais podem ser entendidas e melhoradas com o referencial teórico da Análise do Comportamento. 



 

 

Anais do XXIV Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 
Comportamental 
São Paulo, SP, 19 a 22 de agosto de 2015. 

 
 

 

 

35 
 

CONTINGÊNCIAS FACILITADORAS DE COMPORTAMENTO VERBAL EM CRIANÇAS IMPLANTADAS: INTERVENÇÃO COM MÃES  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
MAÍSA KICH GRECCO1; ANA CLAUDIA MOREIRA ALMEIDA-VERDU2; MARIA JOSÉ BENJAMIN MONTEIRO BUFFA3.  
1,2.UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, BAURU - SP - BRASIL; 3.UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, BAURU - SP - BRASIL.  
No episódio verbal, o ouvinte treinado pode funcionar como ambiente que fornece estímulos discriminativos e reforçadores para respostas do 
falante. A literatura aponta comportamentos da audiência que provocaram a supressão da emissão do comportamento verbal em crianças 
estabelecendo condições para alguns atrasos no estabelecimento do comportamento verbal. No caso de crianças com deficiência auditiva, a 
interação com fatores orgânicos pode fazer com que pais não saibam que comportamentos devem emitir para ampliar a comunicação ou, ainda, 
não se empenhem em reforçar o comportamento verbal de seus filhos. O objetivo desse trabalho foi ampliar o repertório comportamental de 
duas mães de crianças com deficiência auditiva e com implante coclear por meio de um programa instrucional que considerou competências 
básicas que pais pudessem apresentar demandas para diferentes operantes verbais, identificar comportamentos compatíveis com operantes 
verbais e fornecer reforçadores. 
O delineamento foi de linha de base múltipla entre participantes e teve quatro fases: Pré-teste, Intervenção, Pós-teste I, Pós-teste II. O Pré-teste 
e Pós-testes avaliaram, por meio de um questionário, os comportamentos das mães com função de antecedente e reforçadora, e se 
identificavam a emissão de operantes verbais nos filhos. A Intervenção consistiu em três encontros, que envolveram leitura de um material 
adicional exemplos de comportamentos que suprimem comportamento verbal e de respostas alternativas que facilitam a emissão dos operantes 
de mando, tato, intraverbal e ecóico. 
Nos resultados, foi possível observar aumento no relato de comportamentos considerados adequados no repertório das mães após a 
intervenção, sobretudo daqueles com função antecedente e consequente para a maioria dos operantes verbais. Conclui-se que o programa 
instrucional contribuiu para ampliação do repertório das mães, possibilitando o enriquecimento do ambiente de ensino do comportamento 
verbal para essas crianças. 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: EDUCAÇÃO, SIM. ESCOLA, NÃO.  
COMUNICAÇÃO ORAL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
ALINE BECKMANN MENEZES1; PAULO ELIAS GOTARDELO AUDEBERT DELAGE2; THIAGO DIAS COSTA3.  
1,3.UFPA, BELEM - PA - BRASIL; 2.UEPA, BELEM - PA - BRASIL.  
O termo "Psicologia Educacional" teve seu marco de utilização inicial o título do livro de Thorndike, em 1903. Desde então, temáticas 
educacionais têm sido abordadas recorrentemente em trabalhos de Análise do Comportamento, principalmente no que se refere à Psicologia 
da Aprendizagem. Essa vasta produção teórica e experimental possibilitou o desenvolvimento de variados programas de ensino e de intervenção, 
especialmente ante à postura docente e aos considerados “comportamentos problema” dos alunos, como a indisciplina. Contudo, a inserção de 
analistas do comportamento no cenário profissional escolar ainda é limitada e o interesse por essa temática demonstra-se historicamente como 
sendo reduzido. O presente estudo tem por objetivo provocar uma reflexão sobre a limitação da aplicabilidade das contribuições da Análise do 
Comportamento à educação brasileira em decorrência de sua ausência no cotidiano escolar. Como fundamento desta discussão, serão 
apresentados dados referentes à produção da área, categorizando-a em Psicologia da Aprendizagem, Psicologia Escolar e Psicologia Educacional. 
Serão apresentados, ainda, elementos referentes à percepção – muitas vezes equivocada – que outros profissionais da educação, em especial 
da Pedagogia, possuem a respeito da Análise do Comportamento. Considerando o papel exercido por estes atores na construção dos projetos 
políticos pedagógicos das escolas, a relação entre analistas do comportamento e educadores mostra-se como um elemento crucial para viabilizar 
a concretização de estratégias de ensino pautadas em princípios comportamentais. Espera-se contribuir com a problematização da relevância 
desta inserção no contexto aplicado como forma de favorecer uma efetiva transformação da realidade escolar. 

REFLEXÕES E PROPOSTAS PARA A TERAPIA COMPORTAMENTAL DO LUTO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
Saúde 
DAFNE ROSANE OLIVEIRA.  
USP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

A Terapia do Luto é uma modalidade de atendimento clínico psicoterápico voltado para queixas relacionadas a diversos tipos de perdas que 
envolvam o processo de luto. Questões relacionadas a perdas, morte e luto tem comumente aparecido como queixas em consultórios, muitas 
vezes não diretamente, mas substancialmente relacionadas a algum evento, ou eventos, que desencadeiam sofrimento no indivíduo. O objetivo 
do presente trabalho é reunir as principais contribuições encontradas na literatura sobre o tema: perdas, morte, luto e terapia do luto, e fazer 
análises e reflexões sob a ótica da Análise do Comportamento. Hoje em dia há poucos trabalhos na literatura comportamental que abordem o 
tema diretamente, embora a Terapia Comportamental se ocupe por vezes com queixas relacionadas a diversos tipos de perdas. Apesar da grande 
maioria da literatura se basear em outras abordagens teóricas que não a teoria comportamental, é preciso a clareza de que esses trabalhos tem 
contribuições muito relevantes e podem ser utilizados a partir de uma análise comportamental. Nesse sentido, será investigado como a Análise 
do Comportamento pode interpretar e aplicar seus preceitos na clínica comportamental que trabalha com o luto, e formas de trabalhar em 
contextos educativos, preventivos e terapêuticos, bem como com diferentes populações, como crianças, adolescentes, adultos e idosos, e nas 
modalidades individual e em grupo. 
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HABILIDADES DE LÍDERES COMO GESTORES EM UMA EMPRESA DO RAMO DE AGRONEGÓCIO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
FOR (Formação) 
NAYRA KARINNE BERNARDES MENEZES; LETICIA GUEDES NOBREGA.  
PUC GOIÁS, GOIANIA - GO - BRASIL.  

A análise do comportamento aplicada tem como foco o comportamento humano ou não, independente de quem o emite ou onde ele ocorre. A 
partir desses pressupostos, investigar se a habilidade de liderar influencia os resultados alcançados pelas organizações é tema de grande 
relevância. O presente estudo teve como objetivo avaliar os comportamentos e as práticas de liderança em busca de resultados em uma 
organização de grande porte do ramo do agronegócio. A pesquisa caracterizou-se como exploratória e os dados foram tratados com estatística 
descritiva. Participaram do estudo 67 funcionários, sendo 26 líderes e 41 liderados, lotados em diferentes unidades da empresa, de ambos os 
sexos, cuja idade variou de 20 a 55 anos. Todos os participantes possuíam nível superior de escolaridade. Os dados foram coletados por meio 
de um questionário semiestruturado cujos itens focavam os possíveis comportamentos que o líder adotaria se estivesse exercendo a função de 
liderar uma equipe. Também uma escala de modos de liderança, contendo itens no formato Likert de cinco pontos com informações funcionais. 
Os resultados apontaram que as práticas exercidas pela pessoa com a função de liderar determinavam as tarefas, o modo pelo qual ela deveria 
ser executada para aumentar a qualidade do serviço oferecido, bem como as de influenciar os liderados em relação à participação de membros 
do grupo para a execução dos trabalhos, seja o de equipe ou o individual. Os dados evidenciaram que em empresas de agronegócios a pessoa 
que exerce a função de liderança adquire relevância para o controle das tarefas e direcionamento de pessoas liderados. Discutiu-se que liderar 
pode ser uma habilidade única para garantir resultados com padrão de qualidade. Por se tratar de estudo exploratório, recomendações práticas 
e sugestões para pesquisas futuras foram oferecidas. 
Palavras-chaves: Comportamento organizacional; habilidades de liderança; Agronegócio. 

TREINAMENTO PARENTAL COMO AMBIENTE FACILITADOR DE COMPORTAMENTO VERBAL EM CRIANÇAS IMPLANTADAS  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
MAÍSA KICH GRECCO1; ANA CLAUDIA MOREIRA ALMEIDA-VERDU2; MARIA JOSÉ BENJAMIN MONTEIRO BUFFA3.  
1,2.UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, BAURU - SP - BRASIL; 3.UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, BAURU - SP - BRASIL.  

A literatura aponta que emissão de certos comportamentos da audiência pode provocar supressão do comportamento verbal. No caso de 
deficientes auditivos, a interação com fatores orgânicos pode ser uma dificuldade pelas baixas expectativas de respostas auditivas e orais. O 
implante coclear estabelece a detecção sonora, no entanto, ouvir requer aprendizagem. Considera-se, neste trabalho, que o treinamento de 
pais para que se tornem um ambiente facilitador da emissão de comportamentos verbais pode ser somado aos processos de reabilitação. O 
objetivo dessa pesquisa foi avaliar o efeito de um programa instrucional realizado com mães de duas crianças (7 e 5 anos) com deficiência 
auditiva sensorineural e implante coclear (realizados há 5 e 4 anos, respectivamente) monitorando emissões dos operantes verbais emitidos 
pelas crianças antes e após o ensino das mães. O programa considerou como competências básicas: demandar de diferentes operantes verbais 
(ecóico, tato, mando e intraverbal), identificar de comportamentos compatíveis com operantes e fornecer reforçadores. O delineamento foi de 
linha de base múltipla entre participantes, e as mães receberam a intervenção em momentos distintos. Para as avaliações dos operantes, foram 
utilizados objetos e apresentadas condições para que as crianças emitissem ecoico, tato, mando e intraverbal. A análise dos resultados 
considerou a transcrição das produções orais, sendo computados acertos e o tipo de erro que consideram a correspondência ponto a ponto. 
Observou-se um aumento no número de acertos em todos os operantes para a C1 e em dois operantes para C2 (ecóico e intraverbal). Na análise 
dos erros, antes da intervenção era observado um número alto de não respostas ou de emissão de palavra sem sentido; após a intervenção, foi 
observada a diminuição desse tipo de erro e observados outros mais próximos da resposta correta. 
Desta forma, pode-se concluir que essas mudanças ocorreram após as mães terem realizado o programa instrucional. 
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TREINAMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS PROFISSIONAIS COM ESTUDANTES DE MEDICINA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
CAROLINA MONTANIERI RUSSI DO NASCIMENTO; ELVIRA A S ARAUJO.  
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, TAUBATE - SP - BRASIL.  

O estudo das habilidades sociais é relevante pelo impacto que as interações entre pessoas promovem sobre o desenvolvimento humano nos 
variados contextos. O contexto profissional ainda é uma área que prescinde de maiores estudos nesse campo, e o presente trabalho é parte de 
ações para ampliar o conhecimento e propor intervenções promotoras de melhores habilidades sociais profissionais. Este projeto, aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (parecer nº 792.179), objetivou avaliar as habilidades sociais de estudantes de medicina com vistas a 
Treinamento futuro. É uma pesquisa de campo, quantitativa, e procedeu a avaliação de estudantes matriculados no quarto ano, período que 
antecede a atividade Internato, que requererá maior intensificação de trabalho com pessoas. A amostra foi de 31 participantes, que 
responderam ao Inventário de Habilidades Sociais – Del Prette. Os resultados apontaram que 45% dos participantes apresentaram um repertório 
bastante elaborado e acima da média; 6,5% com repertório mediano; 16% com repertório abaixo da média e 32,5% com déficits nas habilidades 
sociais. Somadas as classificações de repertório abaixo da média e de déficits nas habilidades sociais tem-se 48,5% de participantes. Dos cinco 
fatores avaliados quatro apresentaram maiores déficits (F1: Enfrentamento e autoafirmação com risco; F2: Autoafirmação na expressão de 
sentimento positivo; F3: Conversação e desenvoltura social; F5: Autocontrole da agressividade) e 10 participantes apresentam indicação clínica. 
O fator Autoexposição a desconhecidos e situações novas (F4) apresentou repertório habilidoso. Os resultados sugerem que o grupo analisado 
possui forte demanda de Treinamento de Habilidades Sociais Profissionais, e a análise dos itens dos fatores oferece indicativos para a 
configuração dos temas de Treinamento. Ressalta-se a necessidade de atenção do Psicólogo para a formação de profissionais da área da Saúde, 
especialmente aqueles cuja profissão envolva as relações interpessoais. 

RELATOS SELVAGENS: UM OLHAR DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO SOBRE ATAQUES DE IRA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
NAGI HANNA HANNA SALM COSTA1; FREDERICO SANTOS VELOSO2.  
1.UNB, BRASILIA - DF - BRASIL; 2.INSTITUTO BRASÍLIA, BRASÍLIA - DF - BRASIL.  
O presente trabalho tem como objetivo analisar o filme argentino Relatos Selvagens, lançado em outubro de 2014. Na película dirigida por 

Damián Szifron, e produzida por Pedro Almodóvar e colaboradores, são contadas seis histórias nas quais os personagens apresentam ataques 

de ira, comportamentos de vingança, manipulação, agressão verbal e física. O filme narra, com humor sofisticado, o comportamento de 

pessoas que são levadas ao limite em situações cotidianas. A proposta do trabalho é discutir como a análise do comportamento compreende 

essas ocorrências de ataques raiva e violência, em contextos de estresse elevado, levando em conta o caráter evolutivo e funcional das 

emoções, assim como as interações operante e respondente presentes nesses tipos de comportamento. Será abordado ainda os tipos de 

controles sociais que buscam instaurar leis e normas de civilidade nas interações. Por fim, serão propostas possíveis intervenções terapêuticas 

envolvendo estratégias de manejo da raiva e estresse e contracontrole. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS PARA ANÁLISE DE LEIS.  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
DAMIÃO SOARES DE ALMEIDA SEGUNDO; QUESIA FERNANDES CATALDO.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Diversos problemas sociais afligem o Brasil, a eficácia da atuação do Governo através do exercício do poder estatal, os três poderes e suas 
diversas instituições (autarquias, ministérios, entre outros), é determinante para as soluções dessas demandas. As leis devem guiar os 
comportamentos dos gestores e das instituições, criando as regras a serem seguidas por cidadãos, mas também pelos mais diversos entes 
públicos e privados. O presente estudo buscou identificar quais estratégias metodológicas são utilizadas na literatura brasileira para avaliar 
nossas leis. Desde a década de 80 a Análise do Comportamento vem desenvolvendo ferramentas para analisar práticas culturais. Dentre os 
estudos realizados desde então se destacam os sobre leis, ao longo das últimas duas décadas as estratégias metodológicas de análise vem sendo 
aprimoradas nos estudos sobre diferentes dispositivos legais.  O presente trabalho teve como objetivo entender como a Análise do 
Comportamento pode contribuir para a área do Direito. A fundamentação está no referencial teórico Skinneriano, além de Glenn e Todorov. 
Para tanto, fez-se levantamento bibliográfico de artigos, livros, teses, dissertações e textos monográficos, em bases científicas de dados (CAPES 
e Google acadêmico) entre os anos de 1987 e 2014 relacionando descritores "leis", "skinner" e "análise do comportamento". A busca foi efetuada 
utilizando “(AND)”  e “(E)" para interligar e correlacionar os descritores acima referidos. Como critério de inclusão elegeu-se utilizar textos 
publicados que trouxessem algum método de análise de leis, foram selecionados então cinco escritos. Constatou-se que  o exame das leis é feito 
utilizando-se o seguinte procedimento: verificação de tríplices contingências e a classificação destas em completas ou incompletas; e a 
identificação do produto agregado na metacontingência principal da lei e os outros produtos agregados e metacontingências decorrentes. 
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INTERVENÇÃO MEDIADA POR PARES PARA AUMENTAR INTERAÇÕES SOCIAIS DE ALUNOS COM TEA: MODELAÇÃO EM VÍDEO   
COMUNICAÇÃO ORAL  

PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
LUIZ ALEXANDRE BARBOSA DE FREITAS; ALINE FURLAM NOGUEIRA; JACKELINE DA GRAÇA BASTOS; GABRIEL PAES DE BARROS GONÇALVES; 
TAUÃ RODRIGUES DE CASTRO; GABRIELA ARIADNE MADALOSSO DE OLIVEIRA.  
UFMT, CUIABA - MT - BRASIL.  

São características do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) comportamentos repetitivos, restritos e estereotipados; déficits comunicação; 
e na interação social. Estudos têm testado intervenções para melhorar as interações sociais entre crianças com TEA e seus pares. Watkins et al 
(2015), em revisão sistemática sobre intervenções mediadas por pares para melhorar interações sociais de alunos com TEA, verificou que 
nenhum dos 14 estudos utilizou modelação em vídeo como estratégia de ensino dos pares. Wang & Spillane (2009), em um levantamento sobre 
práticas baseadas em evidências, encontraram estudos demonstrando a eficácia de de modelação em vídeo como estratégia de ensino. O 
objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia da modelação em vídeo como estratégia de ensino em uma intervenção mediada por pares para 
melhorar interações sociais de alunos com TEA. Foi utilizado um delineamento de linha de base múltipla com 2 grupos de 4 crianças (6 a 10 anos 
de idade). Em cada grupo havia 1 criança com TEA e 3 com desenvolvimento típico. Na linha de base todas as crianças eram reunidas em uma 
sala vazia para brincar livremente com certos brinquedos. Na fase de intervenção vídeos de duas pessoas brincando com os mesmos brinquedos 
eram exibidos antes da sessão para os pares típicos. Cada sessão durava 15 minutos. Os resultados indicaram aumento sutil no comportamento 
de iniciar interação para os pares típicos e no comportamento de responder à interação do aluno com TEA em ambos os grupos. Discussões para 
estudos futuros são necessárias. 

AVALIÇÃO INTERDISCIPLINAR: ANALISE FUNCIONAL DO COMPORTAMENTO APÓS ACOMETIMENTO POR PATOLOGIAS.  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
CV (Comportamento verbal) 
NAYARA DOS DOS SANTOS; ADRIANA SAID DAHER BAPTISTA; CARINA BASQUEIRA; MARCELO BASQUEIRA; DOUGLAS DIRCEU MEGIATTO FILHO; 
REBECA DE MENEZES; PAULA LUMY DA SILVA; NATANAELIN EYDIANE DA SILVA.  
CENTRO UNIVERSITÁRIO HERMÍNIO OMETTO, ARARAS - SP - BRASIL.  
 
Análise funcional refere-se à averiguação de funcionalidades da emissão de comportamentos frente à interação organismo/ambiente, 
contemplando contingencias (por exemplo: reforçadoras, punitivas, fuga ou esquiva) diante de qualquer processo, entre eles o patológico. A 
avaliação em saúde não almeja somente a homeostase orgânica, mas também discriminar a funcionalidade comportamental diante das variáveis 
biopsicossociais. O Núcleo Interdisciplinar de Reabilitação (NIR) tem objetivo identificar os déficits comportamentais, funcionais e cognitivos 
buscando mecanismos e recursos de reabilitação levando em conta os motivos que levaram a busca do tratamento. O processo avaliativo 
acontece em indivíduos acometidos por patologias que procuram atendimento junto a Clínica-escola de Fisioterapia Integrada da FHO-Uniararas. 
As triagens semanais avalia interdisciplinarmente – fisioterapia, psicologia e enfermagem - cinco pacientes no período matutino e cinco no 
vespertino. Após cada avaliação, a equipe discute os casos, com o estabelecimento de objetivos de tratamento sempre levando em conta a 
funcionalidade do paciente. A avaliação interdisciplinar é realizada exclusivamente por meio da análise funcional, verificando o comportamento 
problema, analisando se o comportamento está em déficit ou em excesso por meio do relato verbal e/ou não, de comportamentos públicos 
e/ou privados, permitindo o reconhecimento dos níveis: filogenético, ontogenético e cultural perante o processo patológico. Desde 2014 o NIR, 
tem demonstrado resultados positivos, já que é possível reconhecimento das demandas e de comportamentos inadequados ao processo do 
desenvolvimento biopsicossocial, de forma que os atendimentos passaram a atender contingencias adequada para cada caso, não mais 
atendendo um protocolo geral e sim a partir do que foi discriminado na avaliação integrada. 
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CELSO PEREIRA DE SÁ E A APLICABILIDADE SOCIALMENTE RELEVANTE DO BEHAVIORISMO RADICAL: 30 ANOS DEPOIS  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
Cultura 
DIEGO MANSANO FERNANDES1; JÚNIO VIEIRA DE REZENDE2.  
No ano de 1985, o psicólogo social Celso Pereira de Sá defendeu sua tese de doutoramento. Seu objetivo foi verificar a “aplicabilidade 
socialmente relevante” do Behaviorismo Radical de B. F. Skinner, tarefa que levou a cabo de duas maneiras: a defesa da possibilidade de uma 
interpretação behaviorista radical de fenômenos políticos e sociais; a avaliação de uma cartilha de educação popular, produzida pelo autor e 
baseada nessa filosofia (entitulada Cartilha de Contracontrole Social), através de um estudo exploratório de campo com representantes de 
movimentos sociais na cidade do Rio de Janeiro. O presente estudo histórico-conceitual teve como objetivos resgatar a tese de Sá com a 
finalidade de reapresentá-la à comunidade analítico-comportamental brasileira, em momento histórico diferente daquele da publicação da 
tese, no qual se constata franca expansão das possibilidades de uma análise comportamental da cultura; analisar sua proposta e sua 
metodologia, as quais, argumentamos, ainda que pouco usuais nesse meio, constituem contribuição valiosa para a área, desde que atualizadas 
e refinadas. Concluiu-se que a proposta de Sá é um exemplo importante de pesquisa aplicada imbuída de validade social, tal como o conceito 
vem sendo utilizado - e debatido - desde a década de 1960 no âmbito da análise do comportamento estadunidense. Desse modo, o resgate da 
tese em questão se apresenta como pertinente face aos desafios colocados pelo mundo contemporâneo às ciências sociais, nas quais se inclui 
a análise comportamental da cultura, bem como aos objetivos da comunidade analítico-comportamental de sobreviver enquanto prática 
cultural científica socialmente relevante. 
 
O CONCEITO DE RACIONALIDADE: SEUS USOS E CONTRASTES EM ECONOMIA E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
PAULO ROBERTO CAVALCANTI; JORGE MENDES OLIVEIRA-CASTRO.  
UNB, BRASÍLIA - DF - BRASIL.  
Conceitos e metodologias provenientes da Economia têm sido empregados na Análise do Comportamento para investigar os mais variados 
fenômenos. Porém, antes de se empregar conceitos de outras áreas, é necessário verificar se estes apresentam compatibilidade 
epistemológica.  O conceito de racionalidade é central em diversos modelos teóricos de escolha e decisão empregados em Economia, sendo 
que esses usos técnicos o interpretam como uma variável causal para o comportamento. Visando compreender melhor a literatura de escolha 
e decisão de base Econômica e  para aumentar a interação desses estudos com a Análise do Comportamento, o presente trabalho visa 
oferecer esclarecimentos acerca dos usos e funções do conceito de racionalidade. Para isso, foi realizada uma descrição e contraste dos usos 
desse conceito na Análise do Comportamento, Economia e linguagem ordinária. A partir de uma investigação baseada em análise conceitual 
da linguagem ordinária, é possível identificar que o conceito de racionalidade faz parte de uma ampla família de conceitos (e.g. raciocínio, 
razão) e estes têm interseção com outros conceitos psicológicos (e.g. inteligência). Além disso, ao contrário do que sugerem as teorias 
econômicas de base cognitivista, o uso desse conceito na linguagem ordinária tem uma lógica adverbial, que descreve e qualifica o 
comportamento, e disposicional, que sugere tendências do indivíduo de se comportar de certo modo em contextos específicos. Ou seja, o 
conceito de racionalidade, não tem implicações causais enquanto construto em sua lógica original, ele apenas qualifica o tipo do 
comportamento e as ocorrências e contextos onde ele ocorre. Esse tipo de lógica se aproxima bastante do que a Análise do Comportamento 
define como contingência e repertório. Portanto, o uso da análise conceitual oferece potencial enquanto ferramenta teórico-epistemológica 
para a interação e interpretação de resultados entre trabalhos sobre escolha e decisão em Economia e Análise do Comportamento. 
 
AVALIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE ENSINO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE UMA ONG DO CAMPO DA EDUCAÇÃO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
HINDIRA NAOMI KAWASAKI1; OLGA MITSUE KUBO2.  
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SAO CARLOS - SP - BRASIL; 2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, FLORIANÓPOLIS - SC - 
BRASIL.  

Quais são os objetivos de ONGs do campo da Educação? Dados da literatura possibilitam constatar que há falta de clareza acerca dos objetivos 
que deveriam constituir as ações desses tipos de organizações. Uma das variáveis que interferem nisso é a falta de conhecimento de aspectos 
relevantes para formularem comportamentos-objetivo. Um meio de superar isso é avaliar a eficácia de um programa de ensino de 
comportamentos da classe “Caracterizar comportamentos-objetivo” a profissionais de uma ONG do campo da Educação. Participaram do 
programa de ensino quatro profissionais de uma mesma instituição (professora, orientadora pedagógica, assistente social e diretora). A avaliação 
do programa de ensino foi realizada em três etapas: 1. Elaboração do programa de ensino; 2. Execução do programa de ensino; e 3. Avaliação 
da eficiência do programa de ensino. Os desempenhos das participantes possibilitam verificar que houve desenvolvimento dos comportamentos 
“Conceituar processo aprender”, “Indicar aspectos que observa para verificar ocorrência dos processos ensinar e aprender” e “Relacionar 
processos ensinar e aprender e o conceito de comportamento”. Mudanças imediatas, a médio e longo prazos, relatadas pelas participantes 
referentes às suas atuações na Instituição indicam que passaram a considerar a relevância de formular objetivos e a avaliação das aprendizagens 
dos alunos. As aprendizagens desenvolvidas pelas participantes demonstram que a elaboração, execução e avaliação da eficiência do programa 
de ensino de comportamentos da classe “Caracterizar comportamentos-objetivo” pode ser um meio promissor no estabelecimento desses 
repertórios e na identificação de aspectos relevantes para definir a sua função como ONG do campo da Educação. 



 

 

Anais do XXIV Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 
Comportamental 
São Paulo, SP, 19 a 22 de agosto de 2015. 

 
 

 

 

40 
 

 
CAPACITAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENTRE DUAS VERSÕES DE UM SOFTWARE  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
VICTOR HUGO BASSETTO1; SILVIA APARECIDA FORNAZARI2.  
1.PSICC, LONDRINA - PR - BRASIL; 2.UEL, LONDRINA - PR - BRASIL.  
Estudos da Análise do Comportamento relacionados a processos educacionais com foco em procedimentos instrucionais efetivos vêm sendo 

realizados desde antes de 1970. A partir dos princípios da Instrução Programada, foi desenvolvido o software “ENSINO”, um instrumento 

informatizado interativo utilizado com pais e profissionais para capacitação em Análise do Comportamento. Resultados apresentados por 

outros estudos realizados com o software apresentaram a necessidade de maior controle em algumas variáveis. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar a eficiência entre duas versões do software. A primeira etapa deste estudo foi constituída da realização de alterações na programação 

do software, possibilitando registro de outras informações e diminuindo a probabilidade de acertar aleatoriamente, no conteúdo, as situações 

tornaram-se mais descritivas, os feedbacks mais explicativos e fortalecendo a apresentação em pequenos passos, utilizando as mesmas 

palavras apresentadas nas definições dos conceitos na apresentação dos feedbacks, conforme os conceitos vão sendo apresentados durante a 

capacitação. A segunda etapa foi constituída da intervenção com as duas versões do software, composta por pré-capacitação, capacitação e 

pós-capacitação, e a terceira, sendo a análise de dados. Participaram desta pesquisa 30 graduandas do curso de Pedagogia de uma faculdade 

particular. Destas, 15 participantes foram capacitadas com a versão 2.0 do software e as outras 15, com a versão 1.8 do mesmo instrumento. 

Os resultados apontaram que, mesmo as alterações produzindo aumento na média do tempo de duração da capacitação, as participantes 

aprenderam mais sobre os conceitos, emitindo menor número de respostas aleatórias, necessitando realizar menor número de situações em 

cada conceito para poder concluir a capacitação. Estes resultados ainda apontam a necessidade de outras testagens que possibilitem 

alterações na forma de apresentação do conteúdo e o tornem mais acessível à população em geral. 

 
UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL PARA CASOS DE TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
CV (Comportamento verbal) 
ROBERTA SELES COSTA; RAIANA BONATTI DE SOUSA BOTÃO; MARIA RITA ZOÉGA SOARES.  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  

O Transtorno Bipolar consiste em uma condição psiquiátrica crônica, que envolve alterações intensas de humor marcadas por episódios 
maníacos, hipomaníacos e depressivos. Dentre as possibilidades de intervenção destaca-se a psicoeducação, que visa informar ao cliente sobre 
os sintomas da doença e estratégias de manejo. Partindo de uma perspectiva analítico-comportamental, pretende-se apresentar uma proposta 
de atendimento em grupo baseado na Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) e na Psicoeducação para pessoas com diagnóstico de 
Transtorno Bipolar. Embora a ACT não tenha realizado intervenções direcionadas à essa população, tem apresentado resultados promissores 
para o tratamento de depressão, ansiedade e quadros psicóticos. Além disso, considerando que em casos de Transtorno Bipolar os eventos 
privados são considerados fonte de intenso sofrimento, alternativas para lidar com os mesmos parecem pertinentes. O grupo será realizado na 
Clínica Psicológica da Universidade Estadual de Londrina e contará com 10 sessões, as quais serão planejadas considerando tanto as estratégias 
da ACT e da Psicoeducação, quanto as demandas identificadas por meio da análise funcional. Para a avaliação inicial dos participantes serão 
aplicados instrumentos, tais como a Escala Hamilton (depressão), Young (mania), WHOQOL-bref (qualidade de vida), Teste de Morisky e Green 
(adesão ao tratamento medicamentoso) e um Questionário Adaptado da ACT. O objetivo da intervenção consiste em propiciar condições mais 
eficientes para que os participantes sejam capazes de aceitar os próprios sentimentos, pensamentos e lembranças, de modo a direcionarem 
seus comportamentos para o alcance dos objetivos e valores definidos. Ademais, serão investigados os efeitos da intervenção sobre as crises, 
adesão ao tratamento farmacológico e qualidade de vida.  
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O QUE OS PAIS TÊM A DIZER SOBRE A LEI DO MENINO BERNARDO: UMA INVESTIGAÇÃO EM FÓRUNS VIRTUAIS  
COMUNICAÇÃO ORAL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
BRUNA FÁTIMA DOS SANTOS1; LETÍCIA CUSTÓDIO2; MARIANA VALÉRIO DO LAGO3; CAROLINA PORTO PORTO DE ALMEIDA4.  
1,2.ASSOCIAÇÃO FONTE VIVA/ FAJ, MOGI GUAÇU/ JAGUARIÚNA - SP - BRASIL; 3.FAJ, JAGURIÚNA - SP - BRASIL; 4.FACULDADE DE JAGUARIÚNA/ 
USF, JAGUARIÚNA/ CAMPINAS - SP - BRASIL. 

O presente estudo teve por objetivo realizar um levantamento da opinião de pais e cuidadores de crianças sobre o uso de punição como prática 
educativa, em fóruns virtuais; e identificar relatos sobre as consequências negativas para a vida dos filhos do uso de punição física pelos pais. 
Foi realizada uma busca de sites e fóruns que discutissem a questão da Lei da Palmada, aprovada em 04 de junho de 2014 e renomeada por Lei 
do Menino Bernardo. Para a análise de dados, utilizou-se três fóruns, que abordavam as enquetes: Você é a favor ou contra a lei da palmada? 
(UOL mulher); Qual sua opinião sobre a Lei da Palmada aprovada pela câmera dos deputados? (Gazeta Online); Lei contra a Palmada (e-
familynet). Todos os depoimentos de cada um dos fóruns foram analisados, excluindo-se apenas os que não tinham relação com o tema 
abordado na enquete. Os relatos publicados nos fóruns evidenciaram, em sua maioria, a revolta e a rejeição das pessoas perante a lei; falta de 
informações sobre outras estratégias educativas; e pouco conhecimento quanto aos efeitos prejudiciais da punição, especialmente a física, no 
desenvolvimento infantil. Talvez a prevalência de depoimentos contra a lei tenha ocorrido por conta de esta medida governamental impor 
mudanças nas práticas educativas parentais via contingências de punição e de reforçamento negativo, ao invés de inserir novas práticas, como 
campanhas e discussões sociais sobre métodos educacionais alternativos à punição. 

ANÁLISE COMPORTAMENTAL APLICADA PARA TEA - UMA POSSIBILIDADE EDUCACIONAL NO BRASIL?  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
LUCEL] LACERDA BRITO.  
PUC-SP, SAO SEBASTIAO - SP - BRASIL.  

RESUMO: O presente trabalho objetivou realizar uma análise das possibilidades de utilização da Análise do Comportamento Aplicada (ABA) para 
estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na educação escolar a partir do suporte técnico oferecido pelo MEC através do documento 
base da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e dos seus fascículos nº1, nomeado “A Escola Comum 
Inclusiva” e o nº9, dedicada aos “Transtornos Globais de Desenvolvimento”. Realizou-se uma investigação acerca dos pressupostos teóricos das 
fontes, bem como da corrente teórica a que se filia o grupo de escrituração dos documentos. Realizou-se uma distinção sistemática entre a) 
conhecimentos acerca do TEA; b) juízo de práticas realizadas para estudantes com TEA (especialmente práticas condenadas); e c) indicações 
para trabalhar-se com estudantes com TEA; comparou-se, então, com as práticas de ABA no ambiente escolar que possuem evidência de eficácia. 
Concluiu-se que o grupo de organização destes documentos, defensores da tese de que o currículo escolar adaptado para estudantes com TEA 
é um equívoco, trouxeram aos documentos oficiais esta perspectiva. Desta feita, a orientação técnica para Educação Inclusiva com alunos com 
TEA apresenta generalidade e uma obstrução ao ABA que dificulta a transformação de sua prática em Política Pública efetiva e generalizada. 

 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E PSICOLOGIA COMUNITÁRIA: CRÍTICAS, DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS  
COMUNICAÇÃO ORAL  

ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CUL (Cultura) 
THALES CAVALCANTI CAVALCANTI E CASTRO.  
UFG, GOIANIA - GO - BRASIL.  

O trabalho tem por objetivo analisar e discutir como os desenvolvimentos teóricos e práticos do Behaviorismo Radical e da Análise do 
Comportamento podem contribuir nos trabalhos que têm sido desenvolvidos na Psicologia Comunitária. A pesquisa bibliográfica foi utilizada 
como método de pesquisa e realizada a partir de um levantamento de textos das duas áreas. Os textos encontrados foram divididos em três 
categorias: 1) psicologia comunitária, caracterizando os princípios e contexto de desenvolvimento do campo; 2) intervenção comunitária, 
reunindo relatos de trabalhos comunitários realizados a partir do referencial analítico-comportamental; 3) discussões, reunindo trabalhos de 
reflexões teóricas sobre intervenções comunitárias. A partir dos objetivos da pesquisa, 11 textos foram selecionados, resumidos e analisados. 
Na análise dos trabalhos problematiza-se a relação Psicologia Comunitária e Análise do Comportamento destacando diferenças e aproximações 
entre os dois campos. As principais divergências relacionam-se à falta de participação dos sujeitos presentes nas intervenções analisadas, 
especialmente na definição dos problemas, e às preocupações com um modelo colaborativo que aparece nas discussões de Psicologia 
Comunitária. Quanto aos pontos de convergência, podem-se ressaltar as discussões teóricas em relação à necessidade de colaboração e 
participação da população e uma preocupação com intervenções que não se restrinjam ao o contexto imediato. Por fim, aponta-se que uma 
interface entre as duas áreas pode contribuir para um redirecionamento da Análise do Comportamento em direção a um novo compromisso 
social e fortalecer a Psicologia Comunitária com instrumentos de avaliação e intervenção que permitam o desenvolvimento comunitário. 
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METACONTINGÊNCIAS NO JOGO DO DILEMA DO PRISIONEIRO: UM DELINEAMENTO FATORIAL  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
PE (Esporte e fitness) 
CLARISSA DE PONTES VIEIRA NOGUEIRA1; LAERCIA ABREU VASCONCELOS2.  
1.FACULDADE LEÃO SAMPAIO, JUAZEIRO DO NORTE - CE - BRASIL; 2.UNIVERSIDADE DE BRASILIA, BRASILIA - DF - BRASIL.  

A utilização do conceito metacontingência em pesquisas experimentais foi iniciada em 2004 por Vichi, com a utilização de um modelo 
experimental denominado Modelo da Matriz. Nos últimos 10 anos, outros modelos experimentais foram utilizados nestas pesquisas, 
destacando-se o modelo que utiliza o software Meta2 e o Jogo do Dilema do Prisioneiro com a adição de uma consequência cultural. O presente 
estudo utiliza este último modelo em um delineamento fatorial 2x2x2 para investigar o efeito das seguintes variáveis e suas interações: 
comunicação, tipo de escolha e iniquidade de reforços. Os 72 participantes foram divididos em 24 grupos de 3. Cada grupo foi exposto a uma 
combinação específica das VIs, por uma sessão com uma duração média de 60 minutos. O delineamento utilizado foi ABA. A cada tentativa o 
participante deveria escolher entre as alternativas X ou Y. A quantidade de pontos individuais dependia da combinação entre as escolhas dos 
três participantes a cada tentativa de acordo com as equações: Y = n x 4 / X = Y + 7, onde n é o número de participantes que escolheram a opção 
Y. Na Condição B foi introduzida uma metacontingência em que havia a liberação de 60 pontos para o grupo contingente à emissão do 
entrelaçamento YXX. O critério de estabilidade utilizado na Condição B foi a produção do entrelaçamento alvo em 80% das 10 últimas tentativas 
ou um máximo de 400 tentativas. As duas apresentações da Condição A tiveram uma duração de 50 tentativas cada. Os resultados sugerem a 
variável Iniquidade Absoluta como sendo a que mais dificulta a seleção do entrelaçamento alvo. A variável Sem Comunicação não impediu a 
seleção do entrelaçamento, no entanto, dificultou a manutenção da produção do entrelaçamento pelo grupo em tentativas posteriores ao 
cumprimento do critério de estabilidade. A interação entre pelo menos duas das seguintes variáveis facilitou a aquisição do entrelaçamento 
alvo: Com Comunicação, Escolhas Sequenciais e Iniquidade Relativa. 

INTERPRETAÇÃO COMPORTAMENTAL DA COEVOLUÇÃO SÍMBOLO-CULTURA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  

PE (Esporte e fitness) 

WALDIR MONTEIRO SAMPAIO1; PAULO ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA2.  

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS - UFGD, ITAPORA - MS - BRASIL; 2.UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, 

DOURADOS - MS - BRASIL.  

 

Marvin Harris formulou um sistema explicativo da cultura que é formado por três componentes sendo eles o estrutural (práticas de 

organização política e econômica), o infra-estrutural (modos de produção e reprodução) e o superestrutural (arte, religião, esportes etc.). Para 

o autor as práticas superestruturadas incluem símbolos, religião, tabus, estética, epistemologias, literatura e artes. Há ainda dentro da 

literatura antropológica - e de outras áreas - a concepção de que tais componentes de uma cultura são altamente permeadas por processos 

simbólicos. A definição e o tratamento dado ao que se denomina nessas áreas de símbolos e processos simbólicos necessita de uma 

operacionalização. Para tanto se realizou uma análise teórica considerando a proposta skinneriana de comportamento verbal para o 

tratamento dos fenômenos do comportamento simbólico e de que forma comportamentos de terceiro nível de variação e seleção pode 

envolver relações de atribuição de significado. Previamente, notou-se ainda, uma escassez na literatura sobre a maneira como esses processos 

estariam envolvidos. Logo, os objetivos deste trabalho são 1) analisar de que forma o comportamento simbólico – por meio da proposta de 

comportamento verbal – está envolvido nos processos de desenvolvimento de práticas culturais, definidas por Harris, como superestruturais 

em especial a religião e a arte; 2) apresentar apontamentos sobre a importância do estudo do desenvolvimento do comportamento simbólico 

em comportamentos selecionados a nível cultural. Após o estudo teórico as conclusões delineadas são: 1) levanta-se a hipótese, a partir da 

análise teórica, da possibilidade de uma análise de coevolução de processos comportamentais simbólicos e determinadas práticas culturais; 2) 

faz-se necessário um estudo exploratório a respeito das possibilidades de análises experimentais que busquem analisar a concomitância de 

ambos os fenômenos. Tais conclusões apontam para uma relação estreita entre os processos de formação de classes de estímulos, atribuições 

de significado, comportamentos simbólicos e práticas culturais.  
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O CONCEITO DE COMPORTAMENTO-OBJETIVO COMO ASPECTO ORIENTADOR DAS AÇÕES EDUCATIVAS DE ONGS DO CAMPO D  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
FOR (Formação) 
HINDIRA NAOMI KAWASAKI1; OLGA MITSUE KUBO2.  
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SAO CARLOS - SP - BRASIL; 2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, FLORIANÓPOLIS - SC - 
BRASIL.  

ONGs do campo da Educação são responsáveis por parte da educação das novas gerações. Entretanto, não é possível caracterizar com precisão 
organizações referidas por termos como “ONG”, “Terceiro Setor”, “Entidades Sem Fins Lucrativos” e “Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público”. Visto que uma organização deveria ser definida pelas consequências que produz na sociedade e não por suas ações, a falta 
de definição do que são ONGs e da visibilidade do que constitui seus objetivos, dificulta identificar com clareza sua função social. O conceito de 
“comportamento-objetivo” proposto pela Análise do Comportamento pode contribuir na identificação da função de uma ONG no campo da 
Educação pelo fato de que este conceito está fundamentado em três exigências: 1. Ser nomeado com base nas consequências que necessita 
produzir na sociedade por meio de suas ações; 2. Envolver relações de controle de estímulo constituído por necessidades sociais de uma 
comunidade; 3. Expressar comportamentos relevantes que constituam função de um profissional de um campo ou de uma organização. Dessa 
forma, como parte do processo de definir objetivos de uma ONG, há o de descobrir comportamentos que necessitariam ser desenvolvidos pela 
população-alvo. A descoberta desses comportamentos, formulados como comportamentos-objetivo, seriam aqueles relevantes para a 
população-alvo e para a comunidade da qual ela faz parte, e se constituiriam em objetivos de programas de ensino de profissionais que nela 
atuam. Ao mesmo tempo, esses comportamentos-objetivo constituiriam estímulos para os dirigentes de uma ONG derivarem classes mais gerais 
de comportamentos que definiriam seus objetivos e caracterizariam sua função social. 

CONSTRUÇÃO DA NOÇÃO DE SIGNIFICADO PARA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
DIEGO CÉSAR DE OLIVEIRA GOMES.  
UFMS, CAMPO GRANDE - MS - BRASIL.  

O presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão da literatura sobre a construção histórica do conceito de significado para análise do 
comportamento, para tal foi realizada uma revisão bibliográfica das principais influências para formação do conceito para análise do 
comportamento, visto que, no livro comportamento verbal por muitas vezes Skinner utiliza como argumentação e exemplificação a comparação 
com o que ele chama de visão tradicional de significado, assim para entender o que é significado para análise do comportamento é importante 
realizar uma construção histórica, do que, até então era entendido como significado, assim o presente artigo realiza um recorte histórico a partir 
de John Stuart Mill onde uma palavra isolada tinha seu significado, passando por Bertrand Russell, que critica o olhar representacionista e 
direciona para lógica, e também por Ludwig Wittgenstein, que busca tratar da significação e como seu uso ou a utilização, trazendo uma noção 
muito próxima à adotada por Skinner, em que a utilidade em esclarecer o significado é tornar o discurso cientifico mais efetivo, e para tal, critica 
a visão representacionista que se toma o significado como atributo de uma palavra, adotando uma noção de significado como função que a 
resposta verbal exerce no contexto em que foi usada, na historia de contingências estabelecidas entre organismo e ambiente, se tornando uma 
relação funcional entre a resposta verbal e a contingência em que ela esta inserida. 

 
AVALIAÇÃO DA TOPOGRAFIA DE CONTROLE DE ESTÍMULOS COM O PROCEDIMENTO DE MANCHA REDUNDANTE  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
MARÍLIA SANTANA ALVES1; RAQUEL MARIA DE MELO2.  
1.SOCIEDADE EDUCATIVA DO BRASIL SOEBRÁS, MONTES CLAROS - MG - BRASIL; 2.UNIVERSIDADE DE BRASILIA, BRASILIA - DF - BRASIL.  
 
Foi investigado o efeito da ordem dos testes na formação de classes de equivalência e do tipo de topografia de controle de estímulos com o 
procedimento de mancha redundante. Dezoito estudantes de cursos de humanas foram expostos a duas fases experimentais, com 
balanceamento da ordem das fases entre os dois grupos, e estímulos diferentes em cada fase. Na Fase 1 os testes foram realizados após cada 
treino e na Fase 2 após todos os treinos. Nas duas fases, o procedimento de discriminação simples simultânea com estímulos compostos foi 
utilizado para treinar as relações condicionais AB e BC e testar relações emergentes com estímulos recombinados. Foi incluída uma mancha em 
um dos três estímulos de cada relação treinada. Independente da ordem dos testes, escores mais altos ocorreram na Fase 2, sendo verificados 
desempenhos precisos nos treinos e nos testes de simetria (BA e CB) e porcentagens menores e mais variáveis para as relações de transitividade 
(AC) e equivalência (CA). Razões de acerto altas nos testes AC e CA foram relacionadas com controle pelo S+ e pelo S- e razões baixas com 
controle pelo S+ e ausência/mancha, e controle pelo S- e mancha. Tais resultados sugerem que a ordem dos treinos e testes pode alterar os 
efeitos da mancha. O procedimento de mancha estabelece múltiplos controles de estímulos os quais podem ser identificados no teste de 
máscara. Entretanto, deve-se avaliar outras variáveis que afetam o controle pelas relações treinadas e a formação de classes quando dimensões 
irrelevantes estão presentes no treino. 



 

 

Anais do XXIV Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 
Comportamental 
São Paulo, SP, 19 a 22 de agosto de 2015. 

 
 

 

 

44 
 

 
INTERRUPÇÃO DA PSICOTERAPIA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL EM SITUAÇÕES DE DEPENDÊNCIA AFETIVA.  
COMUNICAÇÃO ORAL  
OUTRO  
OUT (Outra) 
SARA CRUZ KEUFFER; SILVIA CANAAN STEIN.  
UFPA, BELEM - PA - BRASIL.  
 
A psicoterapia é uma alternativa eficaz de tratamento para mulheres que estão em situação de dependência afetiva e/ou violência de gênero. 
Apesar de sua eficácia, muitas mulheres interrompem o tratamento psicoterápico. Algumas variáveis devem ser consideradas: do cliente, do 
terapeuta e da instituição. O objetivo do trabalho foi: descrever o tratamento (atendimento psicoterápico analítico-comportamental individual) 
realizado com uma cliente em situação de dependência afetiva e de violência de gênero e identificar possíveis variáveis que contribuíram para 
a interrupção do tratamento da cliente após três sessões de psicoterapia analítico-comportamental individual conduzidas na Clínica Escola de 
Psicologia da UFPA por uma terapeuta em treinamento sob a supervisão de uma terapeuta comportamental experiente. A cliente foi uma mulher 
adulta, de 33 anos, divorciada e mãe de dois filhos. A terapia individual configurou-se para a cliente como a continuação de um programa de 
tratamento para dependência afetiva e violência baseada no gênero. O trabalho foi dividido em duas partes: estudo 1, referente à descrição das 
sessões iniciais de terapia individual; e estudo 2, referente à investigação da interrupção do tratamento, no qual foi utilizado um Roteiro de 
Entrevista Final, criado com o objetivo de identificar possíveis variáveis que contribuíram para a interrupção do tratamento. Os resultados 
obtidos através da utilização deste Roteiro possibilitaram maior compreensão das variáveis que influenciaram na interrupção do processo 
terapêutico da cliente, tais como: não engajamento da cliente na terapia e esquiva por parte da cliente. 
 
 
ANÁLISE DO COMPORTAMENTO, FALSAS MEMÓRIAS, MENTIRAS E AUTOENGANOS: UM ESTUDO CINEMATOGRÁFICO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PC (Prática Clínica) 
GLEYCE SANTOS GOMES; GÉRSON ALVES DA SILVA JÚNIOR; KELLYSSON BRUNO OLIVEIRA; MIRIAN EMANUELA LOPES SILVA.  
UFAL, PALMEIRA DOS INDIOS - AL - BRASIL.  

Nos últimos anos, verdadeiras reviravoltas científicas estão ocorrendo e nos possibilitando um melhor entendimento aceca de muitos e 
diferentes fenômenos que até então pareciam intrigar toda a humanidade. No campo da ciência psicológica não é diferente. Inúmeras áreas 
estão registrando consideráveis avanços, tendo como uma das principais aquelas voltadas ao estudo e pesquisa experimental da memória.  E 
esse salto de compreensão não vem passando despercebido no mundo ocidental, que extasiado com as recentes descobertas, vem cada vez 
mais produzindo e lançando filmes que trazem em suas tramas temáticas que abordam esse processo psicológico, o qual perpassa toda a história 
e influencia diretamente no desfecho da mesma. E a memória parece ser um dos constructos psicológicos preferidos dos diretores de filmes 
tanto pela grande aceitação que esta parece ter frente ao público, quanto pela demasiada relevância que a mesma tem em nosso cotidiano e 
ao longo de toda a nossa vida. Mas, para além de buscar entender o que é a memória para a Análise do Comportamento (isto é, a relação de 
controle ambiental envolvendo os comportamentos de lembrar e esquecer), o presente trabalho bibliográfico objetivou fazer uma articulação – 
ainda incipiente no Brasil – sobre a tênue relação entre falsas memórias, mentiras e autoenganos, através dum olhar analítico-comportamental, 
enfocando tanto à investigação da funcionalidade e as propriedades de tais comportamentos (eminentemente verbais), quanto às características 
evolutivas desses nos três níveis de seleção por consequência propostos por Skinner (filogênese, ontogênese e cultura), tomando como ponto 
de partidas algumas obras cinematográficas recentes que abordam os assuntos analisados e deixam explicitas as relações operantes envolvidas 
nesses arranjos comportamentais. 
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O USO DE APLICATIVOS PARA TABLET/ IPAD NO ENSINO DE INDIVÍDUOS COM AUTISMO: UMA REVISÃO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
LUIZA DE MOURA GUIMARAES; VANESSA AYRES PEREIRA; MARLON ALEXANDRE DE OLIVEIRA; JOÃO DOS SANTOS CARMO.  
UFSCAR, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Aplicativos para Ipad/ Tablet são úteis em programas de ensino na área de educação especial porque são portáteis, relativamente baratos, 
permitem instrução individualizada, e têm sido utilizados com frequência entre os indivíduos sem deficiência, o que torna seu uso socialmente 
aceitável e reforçador. Além disso, esses dispositivos promovem a independência do indivíduo que precisa de menos dicas de cuidadores e 
terapeutas no seu processo de aprendizagem. O presente estudo é uma revisão sistemática da utilização de aplicativos para Tablet/ Ipad no 
ensinar de indivíduos com autismo. A pesquisa foi realizada no PubMed, PsycINFO, Web of Science, Scopus, Science Direct e SAGE. Os descritores 
utilizados foram "autismo " e "iPad " ou "autismo" e "tablet". Foram selecionados apenas estudos empíricos escritos em Inglês, com participantes 
com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Foram excluídos os estudos que não citaram o uso de aplicativo ou que não forneciam dados 
quantitativos. As estratégias utilizadas nos estudos revisados incluíram o (1) uso de output vocais como ferramenta de comunicação alternativa, 
(2) o uso de vídeo modelação, (3) uso de roteiros e estórias visuais, (4) estudos que compararam o uso de lápis e papel ou computador tradicional 
com o uso do tablet, e a (5) modelagem da resposta através de consequências programadas. Os resultados indicaram que os aplicativos mais 
comumente investigados são aqueles que promovem a comunicação dos indivíduos não-verbais, através de output vocais, quinze dos vinte seis 
estudos usaram essa estratégia no ensino. Apesar da utilidade do software com output vocais no ensinar de mando, a intervenção com 
população autista envolvem uma série de repertórios mais complexos, incluindo o treino de discriminação condicional, tato, intraverbal e leitura. 
Esta revisão aponta para uma falta de estudos que modelem a resposta do indivíduo, através de consequencias programadas fornecidas pelo 
aplicativo. 

APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS ANALÍTICO-COMPORTAMENTAIS EM INTERVENÇÃO NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL  
COMUNICAÇÃO ORAL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
PC (Prática Clínica) 
LÍRIA GROCKOTZKI GOULARTE; TATIANA IZABELE JAWORSKI DE SA RIECHI; NATÁLIA ROSOT; JESSICA CUMIM; KATIANE JANKE; MARIA 
CLEMENTINA MENGHIN MENDES.  
UFPR, CURITIBA - PR - BRASIL.  

As ciências comportamentais dispõem de ferramentas úteis para modificação de comportamentos e auxílio na aprendizagem. No entanto, 
observa-se uma escassez no emprego de procedimentos comportamentais na prática de intervenção neuropsicológica. Dessa forma, visando 
aperfeiçoar a prática do profissional neuropsicólogo, buscamos explicitar a utilização de procedimentos comportamentais no trabalho de 
intervenção neuropsicológica em pré-escolares atendidos no Centro Integrado de Reabilitação Cognitiva da Universidade Federal do Paraná 
(CIRCO – UFPR). As crianças atendidas foram encaminhadas pelos Centros de Educação Infantil do município de Curitiba e região metropolitana, 
com queixas relacionadas a dificuldades de aprendizagem e problemas de comportamento. Após a avaliação neuropsicológica foram 
determinadas, entre as metodologias de intervenção, procedimentos de modificação do comportamento, tais como: extinção e treino de 
respostas concorrentes aos comportamentos-problema no caso se desatenção e birras; modelagem no aumento de comportamentos desejáveis, 
como em um caso de mutismo seletivo; técnica de economia de fichas, no ensino das respostas de discriminação e nomeação de cores; trabalho 
com equivalência de estímulos no ensino de numerais; e programas de orientação parental. A intervenção deu-se com seis crianças entre 3 e 5 
anos, e com seus pais e/ou responsáveis. Visto que o projeto continua em andamento, os resultados apontam como possível e promissora a 
descrição dos procedimentos comportamentais na prática neuropsicológica, possibilitando ao profissional uma melhor adaptação de suas 
intervenções a cada caso e uma análise da eficácia dos métodos utilizados a partir da avaliação comportamental. Sugere-se uma ampliação da 
investigação a outros espaços de reabilitação neuropsicológica. 
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TRANSFERÊNCIA DE FUNÇÃO ENTRE ESTÍMULOS: IMPLICAÇÕES PARA A ÁREA DE ATITUDES E PREFERÊNCIAS  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CUL (Cultura) 
SILVANA LOPES SANTOS; JULIO CÉSAR DE ROSE.  
UFSCAR, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  
 
O paradigma de equivalência de estímulos tem possibilitado o estudo do comportamento simbólico em laboratório sob uma perspectiva 
analítico-comportamental. Várias pesquisas têm sido desenvolvidas nos últimos anos demonstrando que estímulos que fazem parte de uma 
mesma classe podem compartilhar das mesmas funções ou significados.  Esta função pode ser atribuída experimentalmente a um dos estímulos 
e se transferir para os demais membros, mas também costuma ocorrer quando um estímulo significativo é inserido na formação da classe. 
Experimentos que utilizam expressões faciais humanas, as quais já teriam um efeito de eliciar respostas emocionais, têm obtido resultados que 
validam esta relação semântica por meio de instrumentos como, por exemplo, a técnica do diferencial semântico. Partindo da noção de que um 
símbolo neutro pode adquirir significado, por meio da transferência de função, podemos reagir a ele como se fosse o que representa.  Isto abre 
um leque de possibilidades de pesquisa, entre elas, o de atitudes e preferências. Algumas pesquisas já demonstraram que é possível desenvolver 
preferência emergente por produtos utilizando esta abordagem, o que, normalmente, tem sido uma área embasada na teoria do 
condicionamento clássico ou de segunda ordem. O objetivo deste trabalho é apresentar conceitos sobre o tema, além de fazer um breve relato 
dos resultados que tem sido alcançados nas pesquisas em andamento sobre escolha e preferência alimentar. 
 

HABILIDADES SOCIAIS DA CRIANÇA NA ESCOLA: INDEPENDÊNCIA PESSOAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
MARIA BEATRIZ DOS SANTOS DIAS1; EDUARDA DE SOUSA MOURA ARAUJO2; CÁSSIA MARIA L DIAS MEDEIROS3.  
1,2.UESPI, TERESINA - PI - BRASIL; 3.DIOCESANO, TERESINA - PI - BRASIL.  

O presente trabalho visou implementar o Projeto de Habilidades Sociais da Criança, numa escola particular de Educação Infantil de Teresina. 
Baseado na dinâmica da sociedade atual  que exige aprendizagem de novos conhecimentos, o serviço de psicologia propôs estratégias que 
orientasse e capacitasse os alunos para que desenvolvessem repertório cada vez mais elaborado de habilidades sociais. Participaram 153 alunos 
do 1ª ano do Ensino Fundamental (6 e 7 anos). Nos encontros realizados utilizou-se como instrumento o manual ‘Psicologia das Habilidades 
Sociais na Infância’ que apresenta uma proposta teórica e prática das habilidades sociais e competência social. O projeto foi construído com 
vivências, explicações teóricas, atividades de grupo e tarefas de casa. Foi dividido em 4 encontros aonde foram trabalhados os seguintes tipos 
de habilidades: autocontrole e expressividade emocional; empatia; amizade; e  civilidade. Cada habilidade foi trabalhada durante 50 minutos 
através de exposição teórica dinâmica, vídeos, discussão de pequenos grupos e atividades práticas. Os dados quantitativos foram coletados 
através de uma “Ficha de Relato das Ações” preenchida pelas crianças, onde buscou-se investigar a aprendizgem das habilidades trabalhadas e 
o nível de satisfação em participar dos encontros . A análise qualitativa dos relatos mostrou que os alunos conseguiram adquirir habilidades 
sociais no contexto interdisciplinar, ampliando sua competência social com um bom desenvolvimento de comportamentos que contribuem para 
a independência pessoal e responsabilidade social, tendo um repertorio elaborado de habilidades sociais que contribui decisivamente para 
relações harmoniosas com colegas e adultos. Assim percebe-se que o projeto obteve êxito, cumpriu os objetivos propostos e confirmou a 
importância de trabalhos de promoção da qualidade de vida como prevenção de problemas na infância e adolescência. 

O TRABALHO POR DETRÁS DAS GRADES: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO NA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE LONDRINA II  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
FOR (Formação) 
ISABELA DE PIERI KOVALESKI; ELOISE FERNANDES PINHEIRO; LAIRA CRISTINE ESTABILE; RUTH TAINA APARECIDA PIVETA.  
UNOPAR, APUCARANA - PR - BRASIL.  
Este trabalho teve como objetivo analisar o contexto de trabalho da população carcerária da Penitenciária Estadual de Londrina II e investigar 

se há e quais possíveis benefícios que o trabalho pode proporcionar à pessoa que se encontra neste momento. Aliado a este objetivo foram 

propostas pistas de reflexão referentes ao significado que o preso dá ao trabalho ali realizado. Utilizou-se uma proposta de pesquisa 

qualitativa, com entrevistas semiestruturadas, aplicadas em presos que trabalham, tanto no regime semiaberto quanto no fechado, para 

coletar dados sobre a história do sujeito, investigar qual a relação que o mesmo tinha com o trabalho fora da prisão e qual a relação atual para 

com as atividades que exerce. Mediante a um resgate teórico e análise das entrevistas, compreendemos a influencia que a história de vida do 

preso dispõe sobre o significado que o mesmo atribui a seu trabalho. Ainda foi possível observar o significado do trabalho dentro da 

penitenciária se difere com o que exercia fora dela, pois no momento é apenas um alívio para o peso de estar preso. Por meio dessa 

experiência foi possível perceber as inúmeras possibilidades de trabalho para a psicologia dentro de instituições como esta e mais 

especificamente em relação ao significado do trabalho, como um planejamento de contingências na tentativa de selecionar comportamentos 

discordantes com a realidade passada cárcere com o trabalho e produzir consequências reforçadoras. 
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RELAÇÃO EDUCAÇÃO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE E ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE ENSINO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
GABRIELA GONZALES MEZZACAPPA1; MARIA ZANIN2; ANA LUCIA CORTEGOSO3.  
1.COOPSI - EMPREENDIMENTO DE PSICOLOGIA / FACULDADES INTEGRADAS EINSTEIN DE LIMEIRA, SAO CARLOS - SP - BRASIL; 2,3.UFSCAR, SAO 
CARLOS - SP - BRASIL.  
A educação CTS se desenvolveu como uma proposta de ensino baseada na alfabetização científico-tecnológica, cujos pressupostos 

fundamentais aparentemente condizem com aqueles preconizados por autores da análise do comportamento aplicada à educação. A 

tecnologia de programação de ensino oferece instrumental adequado para a modificação de comportamentos com base em objetivos de 

ensino a partir da descrição da situação-problema a ser solucionada por meio do ensino-aprendizagem. O objetivo deste trabalho foi 

identificar relações entre as estratégias, procedimentos e discussões realizadas por um grupo de estudos na consecução da etapa inicial da 

elaboração de um programa de ensino e os pressupostos e diretrizes da educação CTS. Assim, foi desenvolvido um estudo comparativo a partir 

da categorização dos principais pressupostos e objetivos da educação CTS, agrupados em quatro grandes categorias de elementos de análise 

da experiência do grupo, seja em momentos específicos de sua atuação, seja em processos do desenvolvimento do programa de ensino, a qual 

foi elaborada com base na construção de um fluxograma detalhado das atividades do grupo. Foi possível identificar elementos das quatro 

categorias de análise, a maior parte deles relacionada a eventos específicos e outros presentes no decorrer do processo de descrição da 

situação-problema, sendo que alguns elementos não foram identificados. A análise apresentou convergências entre a educação CTS e o 

processo de descrição da situação-problema pelo grupo. Novos estudos poderão aprofundar a compreensão dessas relações e replicar os 

procedimentos de descrição e análise dos dados, possivelmente úteis em estudos no campo da educação CTS e da análise do comportamento. 

 

CUIDANDO DO CUIDADOR – ANÁLISE DE QUEIXAS CLÍNICAS DE CUIDADORES DE CRIANÇAS COM TEA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
OUT (Outra) 
AMANDA SOARES; ALINE BECKMANN MENEZES; MARILU MICHELLY CRUZ DE BORBA; ROMARIZ DA SILVA BARROS.  
UFPA, BELEM - PA - BRASIL.  

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é definido como um transtorno global do desenvolvimento que abrange deficiências na comunicação, 
interação social e aprendizagem. Para um tratamento eficaz, é muito importante um engajamento intensivo dos principais cuidadores em todos 
os setores nos quais a criança faz parte. Uma intervenção clinica direcionada a cuidadores de crianças com TEA ainda é escassa se comparada 
com estudos de treino de manejo de comportamento. Percebe-se, assim, um foco direcionado prioritariamente ao desenvolvimento da criança 
em detrimento da qualidade de vida e saúde mental dos cuidadores. Um olhar de cuidado se vê necessário nessa direção para explorar quais 
são os tipos de queixas mais frequentes no processo de psicoterapia. Esse estudo tem como objetivo categorizar as demandas em psicoterapia 
de quem cuida de crianças com o TEA. Foram utilizadas escutas clínicas individualizadas, com sessões semanais de cinquenta minutos. Os 
resultados mostraram seis queixas relacionadas ao fator de “ser cuidador”, como o medo frente ao futuro do filho, dificuldades de lidar com a 
birra, não ter com quem contar para cuidar dele. Foram doze demandas relacionadas a outros fatores que não são ligados diretamente ao papel 
de cuidador, como medo de dirigir e problemas de relacionamento com conjugues e demais filhos. Percebeu-se que, de modo geral, as queixas 
demonstram-se potencializadas pela condição de cuidador. Torna-se importante uma reflexão direcionada ao acompanhamento terapêutico 
que não englobe a pessoa apenas como exercendo um papel específico, expandindo um olhar de cuidado para as diversas realidades da pessoa 
que cuida. 
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USO DE SITUAÇÃO DE NADO FORÇADO COMO ALTERNATIVA AO ELETROCHOQUE PARA ESTUDOS DE FUGA EM ROEDORES  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CUL (Cultura) 
RUBILENE PINHEIRO BORGES; MARCUS BENTES DE CARVALHO NETO.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELEM - PA - BRASIL.  
Estímulos reforçadores negativos (i.e. que ocasionam o aumento da frequência das respostas que os removem) podem eliciar respostas que 
geram dificuldades metodológicas no estudo da aprendizagem operante. O objetivo deste trabalho é apresentar um panorama geral das 
alternativas de estímulos aversivos encontrados na literatura sobre fuga em roedores e comparar os dois principais tipos de estímulos 
encontrados. Para tanto, foi realizada uma busca bibliográfica na base de dados “PsycINFO”, com os filtros “full text; peer-reviewed; journals; 
all years”, pela palavra-chave “escape” e tendo como critério de inclusão artigos que tenham roedores como sujeitos e “escape" no título. Como 
critério de exclusão, estudos que tenham por objetivo avaliar lesões cerebrais sobre o comportamento de fuga. O estímulo aversivo mais 
frequentemente utilizado em estudos experimentais com roedores é o eletrochoque (74,77%), seguido de água/nado forçado (14,02%). Demais 
alternativas (jatos de ar; gás carbônico; variação de temperatura; manuseio; luz intensa; som de alta frequência; efeito de novidade) somam 
11,21%. O eletrochoque é o mais frequente possivelmente em virtude de sua efetividade sobre o organismo, da baixa ou ausente possibilidade 
de habituação e da precisão na manipulação de seus parâmetros. Contudo, trata-se de um estímulo que gera várias reações emocionais (e.g. 
contrações musculares involuntárias) e pode ser danoso ao organismo a depender da intensidade, frequência e duração de sua apresentação. A 
situação de nado forçado também permite que haja pouca ou nenhuma habituação, é totalmente efetiva, não elicia respostas que 
comprometam a mobilidade do sujeito, não causa danos físicos ao organismo a curto e médio prazo, porém apresenta maior dificuldade para 
um controle rigoroso dos parâmetros de sua apresentação. Esses dados indicam que a situação de nado forçado no labirinto aquático pode ser 
uma alternativa eficaz ao eletrochoque em estudos de fuga. 

A POSSÍVEL PRESENÇA DO MECANICISMO NA EXPLICAÇÃO DO REFLEXO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CUL (Cultura) 
ANTONIO MAIA OLSEN DO VALE1; LINDOMÁRIO SOUSA LIMA2.  
1.UFC, FORTALEZA - CE - BRASIL; 2.SANTÉ - CLÍNICA PARTICULAR, FORTALEZA - CE - BRASIL.  
Após a fundação do Behaviorismo Radical, o funcionalismo machiano tomou o lugar do mecanicismo e o comportamento operante surgiu como 
conceito central. Apesar da mudança de modelo, os analistas do comportamento de hoje ainda são acusados de serem mecanicistas. Seria o 
comportamento respondente um resquício do mecanicismo na Análise do Comportamento? O objetivo deste estudo foi avaliar se o 
comportamento respondente tem sido explicado nas publicações em Análise Experimental do Comportamento de acordo com o modelo 
mecânico ou pelo modelo de relações funcionais. Foi realizada uma pesquisa nas publicações entre 2007 e 2012 de sete periódicos especializados 
na Análise Experimental do Comportamento e 117 artigos foram localizados através de termos de busca como “condicionamento respondente” 
e “condicionamento pavloviano”.  Foram analisados na íntegra 44 artigos e classificados em quatro categorias: “Mecânico”, “Funcional”, 
“Ambíguo” e “Superficial”. 16 artigos foram classificados como superficiais e 28 como “Funcionais”. Nenhum artigo foi considerado mecânico 
ou ambíguo. Os resultados deste estudo sugerem que os pesquisados da Análise Experimental do Comportamento estão atentos as discussões 
epistemológicas e que os estudos desta área têm sido realizados a partir do modelo funcional de causalidade. 

ENSINO DE LEITURA DE SENTENÇAS PARA CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
JOSIANE MARIA DONADELI; CAMILA DOMENICONI.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

Dados de provas aplicadas em larga escala no Brasil mostram que o ensino de leitura ainda é uma lacuna importante no repertório de crianças 
em idade escolar. Frente à necessidade de ampliar investigações sobre procedimentos efetivos de ensino, o presente estudo teve como objetivo 
verificar os efeitos da utilização de um procedimento de ensino de leitura de sentenças por meio do paradigma da Equivalência de Estímulos. 
Participaram dez crianças de sete a nove anos, com desenvolvimento típico. Elas realizaram as tarefas em um computador, individualmente. O 
estudo foi composto de quatro fases, cada uma delas ensinando três sentenças compostas por sujeito, verbo e complemento. Na Fase I as frases 
foram compostas por palavras simples e as escolhas apresentavam diferenças múltiplas entre elas, na Fase II, palavras simples e diferenças 
críticas, na Fase III, palavras com dificuldades da língua e diferenças múltiplas, e na Fase IV, palavras com dificuldades e diferenças críticas. Os 
passos contemplaram pré e pós-teste, ensino das relações AB (sentença falada como modelo e figuras como comparações) e AC (sentença falada 
e sentenças impressas), teste das relações BD (nomeação da figura), CD (nomeação da sentença impressa), BC (figura e sentenças impressas), 
CB (sentença impressa e figuras) e teste de leitura das sentenças recombinadas. O número de respostas corretas no bloco BC foi menor nas fases 
II e IV para sete participantes. Esse dado sugere maiores dificuldades nas fases que apresentavam diferenças críticas. Nos testes CB os 
participantes apresentaram alta taxa de respostas corretas. Para nove crianças a porcentagem de leitura das sentenças foi maior no pós-teste 
do que no pré-teste. No teste das sentenças recombinadas apenas duas crianças apresentaram alta taxa de respostas corretas. Os resultados 
sugerem que o procedimento favoreceu a aprendizagem das sentenças durante o ensino, no entanto, não foi suficiente para a demonstração 
da generalização. 
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ANÁLISE DA INDISCIPLINARIDADE EM ESCOLARES A PARTIR DA PERSPECTIVA SKINNERIANA DE ENSINO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
NATÁLIA PASCON COGNETTI1; DÉBORA BARBOSA DE DEUS2; JAQUELINE CRISTINE BORDIN3; MARIA JÚLIA LEMES4.  
1.CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BEBEDOURO - UNIFAFIBE, JABORANDI - SP - BRASIL; 2,3,4.UEM, MARINGÁ - PR - BRASIL.  
A indisciplina em escolares tornou-se uma queixa comum entre professores. A ausência nas aulas, ataques verbais e/ou físicos a colegas e/ou 
professores, estão entre as causas do adoecimento docente. Compreender as possibilidades de atuação do Psicólogo em ambiente escolar ou 
psicoterápico é relevante para a intervenção nesta problemática. Diante deste cenário, as contribuições da Análise do Comportamento tornam-
se relevantes. Entre os conceitos sistematizados pela área estão o comportamento operante, as contingências de reforçamento e o modelo de 
seleção pelas consequências. Este trabalho realizou uma revisão teórica das obras de Skinner (2003, 2006a, 2006b), Pereira, Marinoti e Luna 
(2004), Teixeira (2004) e Zanotto (2000) sobre a aplicação desses princípios a educação. Segundo os autores, para que se possa replanejar 
condições adequadas ao ensino, é preciso que o aluno se comporte. Mais que mantê-lo ocupado, a realização de atividades objetiva à avaliação 
do desempenho discente e, neste ponto, o produto de seu comportamento – o aprendizado. Ao deparar-se com comportamentos de 
indisciplinaridade, o professor necessita reavaliar com quais consequências e comportamentos têm trabalhado o reforçamento. A retirada da 
aprovação por críticas constantes e relações menos afetuosas, frequentes nesse contexto, são formas de controle aversivo que visam eliminar 
a ocorrência futura do comportamento punido, mas, acabam por resultar em consequências contrárias as objetivadas por àqueles que as 
utilizam. Como efeitos colaterais observa-se uma limitação no repertório comportamental do aluno, produzindo comportamentos como fuga, 
esquiva e sentimentos de raiva. O insucesso na aprendizagem acaba sendo atribuído mais as características intrínsecas do aluno, do que as 
condições que o possibilitaram, das quais se relaciona o comportamento do professor. Esta relação verticalizada entre professor-aluno 
impossibilita que a figura do profissional assuma as competências necessárias ao ensino. 

DEPENDÊNCIA AFETIVA ASSOCIADA A DEPRESSÃO: ESTUDO DE CASO SOB A PERSPECTIVA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL  
COMUNICAÇÃO ORAL  
OUT (Outra) 
SILVIA CANAAN STEIN; EDUARDO NASCIMENTO TRINDADE.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELEM - PA - BRASIL.  
O termo dependência afetiva sugere uma necessidade contínua de amor e de cuidados nas relações inter-pessoais que os indivíduos estabelecem 
com os outros, sendo um tema recorrente nos consultórios de psicologia, o que tem depertado o interesse de pesquisadores nos últimos anos. 
O presente trabalho tem por objetivo descrever o atendimento de um caso clínico de uma mulher de 37 anos, casada, que tinha duas filhas e 
que apresentava alguns comportamentos sugestivos de dependência afetiva em relação ao seu marido, tais como  deficit em autonomia 
financeira e auto-responsabilidade, passividade. O atendimento foi realizado em uma Clínica-Escola de Psicologia e as intervenções terapêuticas 
basearam-se nos pressupostos teóricos da terapia analítico-comportamental, associada a aspectos propostos pela ACT e pela Abordagem 
Construcional. Foram realizadas 15 sessões, tendo como objetivo principal o desenvolvimento da autonomia afetiva da cliente. Durante o 
processo terapêutico a cliente apresentou sinais sugestivos de depressão, com isso, novos objetivos foram adicionados aos objetivos primários: 
desenvolvimento de resiliência; auto cuidado; e, ampliação de seu repertório comportamental. Ao final do processo terapêutico, muitos passos 
importantes foram dados rumo à autonomia afetiva e econômico-financeira da cliente,mas vale ressaltar que há ainda um longo caminho a ser 
percorrido por ela até a conquista de sua autonomia. A cliente foi encaminhada ao serviço social da Clínica Escola da Universidade Federal do 
Pará, para ser instruída em relação às possibilidade de inserção no mercado de trabalho, tendo em vista que a mesma estava entrando uma fase 
de transição, da escola para trabalho.  

 
DEFINIÇÃO DE BULLYING A PARTIR DE DADOS: EM BUSCA DE UM CONCEITO ÚTIL  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
JÉSSICA ELENA VALLE1; ANA CARINA STELKO PEREIRA2; LÚCIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE WILLIAMS3.  
1,3.UFSCAR, SÃO CARLOS - SP - BRASIL; 2.UECE, FORTALEZA - CE - BRASIL.  
 
O conceito de bullying carrega subjetividade, não havendo consenso entre pesquisadores sobre os aspectos a serem considerados para sua 
definição. O presente estudo buscou propor um conceito útil para prevenção e intervenção no fenômeno, a partir da análise de diversos 
critérios para definir o bullying e dados coletados sobre situações violentas em escolas, como frequência e impacto de vitimização e autoria. 
Participaram do estudo 776 alunos de 6º a 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio de duas escolas públicas localizadas em 
uma região de alta vulnerabilidade social de uma cidade do interior de São Paulo. Os participantes responderam a Escala de Violência Escolar-
Versão Estudantes, com 51 questões em escala Likert de cinco pontos, variando de 1=nenhuma vez e 5=7 vezes ou mais, para questões de 
frequência, e 0=nada e 5=muito, para questões de impacto. Notou-se que prevalência e impacto de vitimização e autoria diferem de acordo 
com o critério utilizado para definição de bullying, sendo que quanto mais rígido este for, menor a prevalência e impacto observados. Assim, 
sugere-se duas possibilidades de definição do conceito de bullying: uma com foco em intervenções específicas, considerando critérios mais 
rigorosos e, portanto, abrangendo alunos que são mais frequentemente vitimizados e afetados, uma vez que esse tipo de intervenção é mais 
intensa e demanda mais custos; outra com foco em prevenção, utilizando critérios menos rigorosos e, portanto, abrangendo também alunos 
menos vitimizados e afetados, uma vez que esse tipo de intervenção é menos intensa, demandando menos custos.  
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FORMAÇÃO DE CLASSE DE ESTÍMULOS COM DISCRIMINAÇÃO SIMPLES E PROCEDIMENTO COM MANCHA REDUNDANTE  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
CUL (Cultura) 
ADRIANA DE OLIVEIRA.  
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, BRASILIA - DF - BRASIL.  

Este estudo teve por objetivos (a) replicar o Estudo 4 de Moreira (2010) e os efeitos do procedimento com mancha redundante; (b) investigar o 
tipo de controle de estímulo estabelecido pelos treinos (seleção do S+, rejeição do S-, controle pela mancha ou ausência de controle). Cinco 
estudantes universitários da Universidade de Brasília realizaram uma fase experimental, com balanceamento da ordem de exposição entre os 
participantes. Os participantes foram submetido a três protocolos de treino e teste em, no mínimo, três sessões com duração aproximada de 20 
minutos (um protocolo por sessão). O termo protocolo refere-se neste trabalho a uma sequência específica de procedimentos de treino e testes 
de relações condicionais arbitrárias entre estímulos.. O Protocolo 1 era composto por Treino AB, Teste BA, Teste A-B e Teste B-A (letras juntas, 
AB, por exemplo,  indicam treino/teste com procedimento de DSSi e letras separadas por hífem, A-B, por exemplo, indicam treino/teste com 
procedimento de MTS). O Protocolo 2 era composto por Treino BC, Teste CB, Teste B-C e Teste C-B. O Protocolo 3 era composto por Treino Misto 
das relações AB e BC, Teste AC, Teste A-C e Teste CA. Os elementos A, B e C de cada classe foram combinados para formar estímulos compostos 
de dois elementos (e.g., A1B1) apresentados individualmente.  Nos estímulos compostos A1B1 e B1C1 foram adicionadas uma mancha preta na 
porção inferior direita ou esquerda da figura durante os treinos. Nos testes, os estímulos foram apresentados sem a mancha. Quatro 
universitários apresentaram escores variáveis nos testes das relações de transitividade e equivalência, e erros nas classes de estímulos com e 
sem mancha. O presente estudo confirmou os resultados de Moreira (2010) indicando que o procedimento com mancha redundante é eficaz 
para gerar controle por características irrelevantes do estímulo. 

O STATUS CIENTÍFICO DO SELECIONISMO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CUL (Cultura) 
CARLOS EDUARDO TAVARES DIAS; HENRIQUE AVELLO LOLO.  
INSTITUTO DE PSICOLOGIA - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
O selecionismo é um modelo explicativo no qual atribui-se ao ambiente a força motriz das mudanças dos indivíduos. Tal conceito na Análise do 

Comportamento deriva da seleção natural de Darwin, no qual Skinner propõe o modelo de seleção por consequências. Entretanto, tal modelo 

apresenta questões quanto seu status científico. Uma destas questões fundamentais remete à possibilidade de explicações teleológicas entre 

as relações causais e consequentes previstas no modelo. O presente trabalho tem como objetivo apresentar as críticas do modelo selecionista 

a partir da revisão de autores como Waddinton, Popper e Darwin, ampliando a discussão ao modelo comportamental de seleção por 

consequências. Discute-se que, apesar da aparente teleologia explicativa inerente ao selecionismo, este pode ser compreendido como um 

programa metafísico interessante para realização de pesquisas bem sucedidas, por exemplo, no reconhecimento dos fenômenos que podem 

ser explicados sem a necessidade de um agente seletivo. Neste contexto, a seleção (natural e por consequências) não apresentaria um fim em 

si mesma, mas sim um status científico de falseabilização quando outros modelos forem refutados na explicação dos fenômenos 

comportamentais. 

 
DIÁLOGOS ENTRE O CONCEITO DE PESQUISA EM SKINNER E LAKATOS  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CUL (Cultura) 
HENRIQUE AVELLO LOLO; CARLOS EDUARDO TAVARES DIAS.  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Parte-se do pressuposto de que existem maneiras distintas de tratar dados oriundos da pesquisa empirica dentro de um conjunto teórico mais 
ou menos abrangente. Em outras palavras, modelos explicativos acerca de fenômenos comportamentais (como contingências de reforço para 
Skinner) e epistemológicos (como agendas de pesquisa para Lakatos) podem ser articulados de modos diferentes a depender de como os dados 
são interpretados e incorporados pelo pesquisador.  Com isso, o presente trabalho visa analisar o papel do falseacionismo nos modelos 
explicativos de Skinner e Lakatos e sua ligação com a maneira como ambos tratam a pesquisa cientifica. A partir da análise, os autores 
apresentam congruências no que concerne o tratamento de dados oriundos do teste empírico, bem como similaridades no papel do 
falseacionismo. Entretanto, algumas rupturas são presentes, como a interpretação lakatosiana de uma agenda de pesquisa, que diverge da 
skinneriana, culminando em duas postulações distintas a respeito do progresso do conhecimento cientifico. 
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O FENÔMENO "INIBIÇÃO COMPORTAMENTAL" SOB A PERSPECTIVA DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CUL (Cultura) 
LORRANA MURIÉLI ARAÚJO BARROS; MÁRCIA CRISTINA CASERTA GON.  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  

A reação inicial frente a eventos pouco familiares é um fenômeno observado em diversas espécies. Em humanos, algumas crianças se tornam 
quietas, interrompem a atividade em que estavam engajadas, se retiram do local onde o evento ocorreu e buscam uma pessoa conhecida. Esse 
aspecto do temperamento é conhecido como inibição comportamental. O trabalho busca analisar tal fenômeno utilizando como fonte de 
informação pesquisas realizadas por Jerome Kagan e colaboradores nas décadas de 1980 e 1990.  Por meio dessas fontes, destacou-se trechos 
que se referiam à definição ou características do comportamento de inibir-se. Esses trechos foram agrupados em categorias, conforme a 
similaridade dos processos aos quais as expressões especificavam e de acordo com cada componente do comportamento: classe de estímulos 
antecedentes, classe de respostas e classe de estímulos consequentes. A partir dessa organização, foi possível explicitar as características da 
classe geral denominada inibir-se. Na perspectiva analítico comportamental, traços são apenas um modo de representar o repertório de um 
indivíduo. Dessa forma, a inibição comportamental seria um fenômeno que ocorre devido à diferenciação na exposição do organismo a variáveis 
e uma diferença no processo relativo à velocidade com a qual as alterações no comportamento ocorrem. O trabalho analisa como determinadas 
variáveis na história de vida e no ambiente presente dos indivíduos são responsáveis pelo comportamento de inibir-se. 

 
REFLEXÃO SOBRE A MANUTENÇÃO DO PRECONCEITO NO CONTEXTO DE INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
ÍTALO SIQUEIRA DE CASTRO TEIXEIRA1; DENISE OLIVEIRA VILAS BOAS2.  
1.UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, BRASÍLIA - DF - BRASIL; 2.UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Desde a criação dos Direitos Universais, observa-se crescimento de discussões sobre problemáticas de exclusão social, cujo preconceito e 
discriminação estão incluídos como exemplo. A busca pelo nome adequado que expresse, dentre vários fatores, o respeito, é uma preocupação 
recorrente no campo da inclusão social. A presente pesquisa teve como objetivo problematizar algumas repercussões das alternâncias de 
terminologias no contexto de inclusão social da pessoa com deficiência mediante o paradigma de equivalência de estímulos, área de estudo do 
comportamento simbólico. Para tanto, realizou-se um levantamento bibliográfico de ‘Busca Integrada’ no sistema de busca da biblioteca da 
Universidade de Fortaleza, utilizando as palavras chaves: inclusão social, deficiência(s), terminologia(s) e nomenclatura(s) para o estudo dos 
termos e de suas mudanças. Em seguida, realizou-se uma revisão de literatura do conceito de Equivalência de Estímulos. Observou-se que no 
contexto histórico das deficiências as mudanças de terminologias ocorreram em função de: orientações de reformulações na nomenclatura 
médico-biológica, adequações ao contexto filosófico de base e intervenções políticas. Embora as mudanças na forma de ação na inclusão 
(ecológica e participativa), o preconceito se mantém. Pesquisas que apontam análises de problemas sociais mediante o paradigma de 
equivalência demonstram a dificuldade de estabelecer novas relações de equivalência em função de uma história prévia e transferência 
funcional. Tais aspectos podem explicar o mecanismo por meio do qual atitudes preconceituosas se mantém, à despeito das normatizações. 

GAMEFICAÇÃO E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: UMA ANÁLISE DA RESISTÊNCIA À EXTINÇÃO EM VÍDEO GAMES  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CUL (Cultura) 
PAULO ELIAS GOTARDELO AUDEBERT DELAGE1; MYENNE MIEKO AYRES TSUTSUMI2.  
1.UEPA, BELEM - PA - BRASIL; 2.UFPA, BELÉM - PA - BRASIL.  

O conceito de “gameficação” se encontra em franca ascensão, sendo cada vez mais utilizado por empresários, educadores e psicólogos como 
forma de favorecer a adoção de determinados padrões de comportamento. A proposta desses pesquisadores é (1) tentar identificar o que leva 
os gamers a se dedicarem tantas horas e com tanto afinco a uma tarefa e (2) transpor tais princípios para atividades rotineiras e realizadas de 
maneira displicente, como a separação do lixo reciclável. Apesar dos trabalhos sobre gameficação raras vezes trazerem conceitos analítico-
comportamentais, é evidente a relação entre as duas áreas de pesquisa, já que ambas estão interessadas na identificação, predição e controle 
do comportamento. Assim, algumas propostas têm surgido no sentido de promoverem uma maior aproximação entre a análise do 
comportamento e a gameficação, buscando tanto a identificação de variáveis comportamentais em jogos de vídeo games, quanto a aplicação 
de programas de modificação/manutenção de comportamentos usando os princípios adotados pelos desenvolvedores de jogos. O presente 
estudo se valeu de uma análise comparativa entre dois jogos para estudar o efeito da “Resistência à Extinção”, sendo o primeiro jogo um com 
alta probabilidade de desistência (Dragon's Lair) e outro promotor da resiliência do jogador (Street Fighter 2010), ambos do console “Nintendo 
Entertainment System” e resenhados pelo canal do YouTube “Angry Videogame Nerd”. Foram identificadas diferenças essenciais entre os dois 
jogos no tocante aos conceitos da análise do comportamento, como a importância da clareza das regras para a manutenção do comportamento 
governado por regras e a importância da construção gradual de repertórios. Por fim, discute-se como a análise do comportamento pode se 
beneficiar dos estudos sobre gameficação e como esta pode contribuir com crescimento deste novo campo de pesquisas. 
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AC.ARÁCAST: UMA ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
YAN VALDERLON DOS SANTOS LIMA1; JOSÉ UMBELINO GONÇALVES NETO2; ODILON DUARTE NETO3; ANTONIO MAIA OLSEN DO VALE4; LIANA 
ROSA ELIAS5; DAMOM CRUZ RIBEIRO6; FLÁVIA HOLANDA BRAGA7.  
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA, BELEM - PA - BRASIL; 2.FACULDADE CATÓLICA RAINHA DO SERTÃO, QUIXADÁ - CE - BRASIL; 
3.UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL; 4,5,6,7.UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

A divulgação científica e os espaços para apresentação e debate de temas acadêmicos vêm se modificando ao longo do tempo. Com o 
desenvolvimento de novos meios de comunicação, mais rápidos e diversificados, as fronteiras geográficas praticamente se dissolveram e o 
acesso a conteúdo não se restringe mais à sala de aula ou às bibliotecas. O objetivo desse trabalho é apresentar o AC.aráCAST (lê-se 
“acêarákést”), um podcast sobre análise do comportamento desenvolvido pelo Laboratório de Análise do Comportamento (LANAC) vinculado à 
Universidade Federal do Ceará (UFC). O trabalho apresenta: a) o que é um podcast, b) como funciona e qual o formato do AC.aráCAST, c) quais 
os aspectos positivos desse tipo de mídia e d) resultados do projeto até o momento. De setembro de 2014 a junho de 2015, foram lançados 14 
episódios, contabilizando 7.553 plays/downloads. Os episódios são planejados com pontos teóricos discutidos visando precisão conceitual. O 
conteúdo é apresentado de forma didática e divertida, usando o bom humor e regionalismos da cultura cearense. Busca-se intervir de modo 
que a discussão analítico-comportamental passe a funcionar como um reforçador condicionado para a classe de respostas “conhecer a Análise 
do Comportamento”. A discussão sobre o uso das novas tecnologias de comunicação para disseminar a Análise do Comportamento pode 
fortalecer cada vez mais a comunidade de analistas do comportamento no Brasil. 

TRATAMENTO BASEADO NA TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO PARA DIFICULDADES RELACIONADAS AO PESO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
CV (Comportamento verbal) 
BRENO IRIGOYEN DE FREITAS; IGOR DA ROSA FINGER; MARGARETH DA SILVA OLIVEIRA.  
PUCRS, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL.  
 
A obesidade atinge índices epidêmicos no Brasil e as intervenções voltadas à redução e manutenção de peso apresentam baixa efetividade a 
longo prazo. Uma proposta de intervenção é a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT), pois vai além da abordagem de resolução de 
problemas, inserindo a escolha baseada nos valores pessoais no âmbito da recuperação e promoção da saúde. Este estudo tem o objetivo de 
avaliar o quanto uma intervenção intensiva em ACT influi na flexibilidade psicológica de mulheres com sobrepeso e obesidade. Na ACT, a 
flexibilidade psicológica pode ser compreendida através dos processos: Aceitação, Defusão Cognitiva, Self Contextual, Contato com o Presente, 
Valores e Ação de Compromisso. O estudo será quantitativo, de delineamanento pré-experimental. A amostra será de 40 mulheres com IMC 
maior ou igual a 25. São utilizados instrumentos que avaliam a flexibilidade psicológica, questionários de comportamentos relacionados à dieta 
e atividade física, além da medida de índice de massa corporal. As medidas são feitas antes e três meses após a intervenção. A intervenção, 
baseada no protocolo de Jason Lillis, terá duração de oito horas e será realizada em grupo. Dados preliminares indicam diminuição nos 
comportamentos de descontrole ao comer e aumento da frequência de atividade física. 
 
 
ANÁLISE FUNCIONAL DAS ESTRÁTÉGIAS DE DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS EM BLOGS FEMININOS DE MODA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
CUL (Cultura) 
MARIA VANESSE ANDRADE.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, GUARULHOS - SP - BRASIL. 

A modalidade blog feminino funciona na atualidade como um importante meio para anúncio de produtos, serviços e estilo de vida, de modo 
semelhante ao que se deu no passado com as revistas femininas impressas. A presente pesquisa investigou as estratégias para divulgação de 
produtos e serviços em blogs femininos de moda, a partir dos princípios teórico-metodológicos da Análise do Comportamento, em especial aos 
trabalhos baseados no Behavior Perspective Model(BPM) proposto por Foxall. O modelo possibilita a inferência de ambientes virtuais como 
cenários de consumo, tornando possível a descrição e análise funcional das estratégias utilizadas. Como amostra selecionou-se os blogs – Garotas 
estúpidas, Super Vaidosa e Lala Rudge – presentes na plataforma F*hits, primeira plataforma de blogs de moda do mundo. Os resultados 
indicaram alta disponibilidade de reforço social (reforçadores informativos) para as leitoras/seguidoras empenhadas na imitação dos 
comportamentos propostos pelos blogs; constante pareamento dos comportamentos “vestir-se”, “maquiar-se” e “estar na moda” a 
reforçadores positivos como conquistas amorosas, destaque social diferenciado, ao passo que não é dada a mesma ênfase para o custo dos 
produtos/serviços divulgados e seu valor de uso efetivo (reforçador utilitário), apresentados quase sempre em letra inferior, no fim da postagem 
ou através de links para páginas de patrocinadores; notou-se ainda, o uso de punição positiva através da descrição de supostas consequências 
aversivas descritas verbalmente quando da não imitação/compra proposta pelo espaço, além da retirada do reforço “atenção” (punição 
negativa) pelas blogueiras àquelas leitoras que, de algum modo, demonstraram críticas ou contestaram os conteúdos das publicações. 
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REGRAS E VARIÁVEIS SOCIAIS: EFEITOS DO USO DE EQUIPAMENTO INFORMATIZADO E DO MONITORAMENTO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
PE (Esporte e fitness) 
DIOVANI CAVALHEIRO PALHA; RONALDO TEIXEIRA JUNIOR.  
UFMS, CAMPO GRANDE - MS - BRASIL.  
Variáveis sociais como o monitoramento de uma tarefa pelo experimentador têm sido apontadas como uma das possíveis explicações para a 
insensibilidade às contingências na área de regras. O objetivo desta pesquisa foi investigar se o uso de equipamento informatizado, em que a 
presença/ausência do experimentador ou de uma câmera na sala são manipulados, podem interferir no seguimento de regras 
discrepantes.  Vinte universitários foram expostos a um procedimento de escolha de acordo com o modelo e distribuídos em 4 grupos 
(monitorado pelo experimentador, por uma câmera, por ambos e sem monitoramento). A tarefa consistia em clicar com o mouse em estímulos 
na tela do computador em diferentes sequências. Na Fase 1 nenhuma resposta era reforçada (linha de base), na Fase 2 uma instrução que não 
correspondia às contingências era apresentada. Os resultados mostraram que todos os participantes dos 4 grupos seguiram a instrução 
discrepante na Fase 2 na maioria das tentativas, sendo que uma maior variação no desempenho pôde ser observada na Fase 1. Um segundo 
experimento foi planejado com o objetivo de verificar se a inclusão de trechos na instrução discrepante que falavam sobre a ausência de pontos 
na Fase 1 e a existência de outras sequências na Fase 2 poderiam produzir uma maior variabilidade nessa fase. Dez novos participantes foram 
distribuídos em dois grupos (monitorado pelo experimentador/câmera e sem monitoramento) e expostos às mesmas fases e condições do 
experimento anterior. Os resultados mostraram que dois participantes de cada grupo abandonaram o seguimento de instruções discrepantes 
na maior parte das tentativas, respondendo a outras sequências, mas apenas dois responderam de acordo com as contingências programadas. 
Em conjunto, os dados obtidos pelos dois experimentos mostram a persistência de desempenhos insensíveis entre os participantes mesmo 
quando variáveis sociais foram removidas, porém mudanças em trechos da instrução podem favorecer a sensibilida 

SÍNDROME DE BURNOUT: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA ANALÍTICO COMPORTAMENTAL  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
FOR (Formação) 
GILIANE APARECIDA SCHMITZ1; MARIA RITA ZOÉGA SOARES2.  
1.UTFPR-PB, PATO BRANCO - PR - BRASIL; 2.UEL, LONDRINA - PR - BRASIL.  
Estudos sobre a Síndrome de Burnout vêm sendo publicados desde a década de 60 e tal condição é considerada, pela psicologia clássica, pela 
psiquiatria e, no Brasil, pelo Ministério da Saúde, uma psicopatologia inserida no grupo de doenças relacionadas ao trabalho. Em busca 
bibliográfica, no portal da CAPES e no site de buscas Google, não foram encontrados estudos que abordassem a Síndrome de Burnout através 
do referencial teórico Analítico Comportamental, sugerindo uma demanda para a área. Analistas do comportamento analisam os transtornos 
psicológicos partindo do pressuposto de que todo comportamento é instalado e mantido por meio de contingências. Assim, o objetivo desse 
trabalho, que é parte de dissertação de Mestrado em Análise do Comportamento da Universidade Estadual de Londrina - PR, foi propor uma 
possibilidade de análise com enfoque Analítico Comportamental da Síndrome de Burnout, buscando elucidar as variáveis envolvidas nos 
comportamentos descritos ao se tratar da condição. Para tal, foram utilizados materiais bibliográficos embasados na referida perspectiva teórica 
sobre comportamento como interação entre organismo e ambiente, análise funcional, controle aversivo e psicopatologia na perspectiva da 
Análise do Comportamento. Obteve-se, ao fim do trabalho, uma análise mais contextual da Síndrome de Burnout, representando uma 
possibilidade de leitura Analítico Comportamental da condição. Supõe-se que o trabalho tenha contribuido na disseminação da 
compreensão  Analítico Comportamental das psicopatologias e, a partir disso, possa suscitar reflexões acerca do tema. 

“MEU PASSADO ME CONDENA”: HISTÓRIA DE CONTINGÊNCIAS DE REFORÇAMENTO DE UMA CLIENTE TRANSEXUAL.  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
OUT (Outra) 
SAMIR VIDAL MUSSI; PATRÍCIA PANHO FERRONATO.  
ITCR, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
O objetivo deste estudo é ilustrar como a História de Contingências de Reforçamento pode explicar a baixa autoestima, a construção de regras 
disfuncionais e os comportamentos de esquiva em uma cliente transexual. Tieta (28), nasceu no interior do nordeste brasileiro. No início da 
adolescência, ela se observou transexual e, com a ajuda de uma travesti, iniciou o uso de hormônios. A partir de então o ambiente familiar se 
tornou coercitivo com as agressões por parte dos pais. No ambiente escolar sofria agressões dos colegas e preconceito por parte dos professores. 
Em uma tentativa de fuga do ambiente familiar, Tieta foi morar com um namorado que a agredia e mantinha relacionamentos extraconjugais. 
Mesmo assim ela se manteve nesta relação por meses. Quando os comportamentos do namorado se tornaram mais aversivos ela voltou a morar 
com os pais. O custo da resposta de morar com eles havia aumentado. Tinha apenas três minutos para o banho, comia apenas o que lhe era 
oferecido e caminhava 45 minutos até a escola. Foi então que Tieta viu na prostituição o financiamento para a passagem de fuga para uma 
cidade de grande porte no sudeste brasileiro. Como garota de programa se sujeitou a mais eventos aversivos, como usar o pênis em relações 
sexuais e ser frequentemente agredida por grupos que passavam na rua enquanto se prostituía. As queixas dela no início da terapia diziam 
respeito à baixa autoestima e às dificuldades nos relacionamentos. O terapeuta observou que a escassez de reforçadores contingentes e não 
contingentes haviam contribuído para a baixa da autoestima e autoconfiança. Através das experiências relatadas por Tieta, também era possível 
observar que o envolvimento em relacionamentos afetivos havia sido punido, gerando comportamentos de esquiva a qualquer tipo de 
envolvimento afetivo. Somado a isso, regras disfuncionais a respeito dos relacionamentos e de como os homens se relacionam com uma mulher 
transexual foram fortalecidas. 
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COMPORTAMENTO INTELIGENTE: CARACTERIZAÇÃO DOS COMPORTAMENTOS AVALIADOS PELO WAIS-III  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CUL (Cultura) 
ROBERTO JÚNIOR MARQUES DELFINO VELOSO; ALEXANDRE DITTRICH.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Considerando a noção de comportamento fundamentada pelo Behaviorismo Radical, torna-se possível investigar sob controle de quais variáveis 
do ambiente uma pessoa está quando fala sobre termos clássicos da Psicologia, muitas vezes tidos como mentalistas. Dentre esses termos, o 
conceito de inteligência possui importância histórica e prática para psicólogos até hoje. O objetivo desta pesquisa foi caracterizar as classes de 
comportamento avaliadas pela Escala de Inteligência Wechsler para Adultos – Terceira Edição (WAIS-III). Entende-se que essa escala é uma das 
mais completas e influentes para os psicólogos  e que seu uso constitui uma variável crucial para a avaliação de certos comportamentos como 
inteligentes. Foi utilizado um protocolo de identificação de possíveis componentes de comportamentos aplicado aos itens dos quatorze 
subtestes que compõem o WAIS-III. A partir dos dados obtidos foi possível descrever: (a) as características em comum dos comportamentos 
avaliados em cada subteste por meio de seus itens, e (b) as características dos comportamentos avaliados de um item para outro que eram 
variadas sistematicamente em um mesmo subteste. Com base em (a) tentou-se caracterizar a classe de comportamento avaliada por cada 
subteste, e, com base em (b), as dimensões de cada classe de comportamento críticas para sua avaliação como inteligente.  Por meio dos 
resultados, tentou-se esplicitar quais classes de comportamento e quais dimensões desses comportamentos participam do controle da emissão 
do termo “inteligência” por profissionais da psicologia que utilizam a escala. Os resultados sugerem que os comportamentos caracterizados 
participam de relações complexas de controle de estímulos, e que o estudo analítico-comportamental da inteligência humana pode se beneficiar 
das pesquisas realizadas nessa área da Análise do Comportamento. Propõe-se que os resultados obtidos contribuam para a elaboração de 
programas educativos que desenvolvam e aprimorem tais comportamentos. 

UMA ANÁLISE FUNCIONAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CE (Controle de estímulos) 
CLEYANNE ALVES1; REGINALDO PEDROSO2.  
1.MULTIRON, PORTO VELHO - RO - BRASIL; 2.FAAR, ARIQUEMES - RO - BRASIL.  

A busca por métodos efetivos de desenvolvimento sustentável vem mobilizando estudos científicos de pesquisadores de várias áreas do 
conhecimento, existindo um movimento mundial para a implantação desse comportamento no planeta. Elaborou-se um estudo que levanta a 
análise das intervenções feitas no passado e o porquê delas não estarem surtindo efeitos significativos a ponto de precisar se buscar novos 
métodos. Tal estudo foi elaborado através da análise funcional do comportamento em bibliografias e práticas culturais estabelecidas no contexto 
da economia mundial. Após essa análise foi possível identificar uma lacuna entre o atraso do reforço do sistema atual, diminuindo a 
probabilidade daquele comportamento vir a se repetir já que foi concluído que os comportamentos se perpetuam através de sua consequência. 
Através dessa pesquisa foi possível delinear possibilidades de uma modificação das práticas de intervenção na população em relação ao 
desenvolvimento sustentável. 

RESPONSIVIDADE MATERNA NA INTERAÇÃO MÃE-CRIANÇA COM ANEMIA FALCIFORME: UM ESTUDO DE CASO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
CV (Comportamento verbal) 
CLAUDIA LUCIA MENEGATTI1; MARA ALBONEI DUDEQUE PIANOVSKI2; SUZANE SCHMIDLIN LOHR3; GREGORY BOHATCHUK ARAÚJO4; DIEGO 
SILVA5.  
1,2,3,5.UFPR, CURITIBA - PR - BRASIL; 4.CRESCER COM AFETO, CURITIBA - PR - BRASIL.  
A responsividade materna se refere às respostas contingentes e apropriadas emitidas pela mãe aos estímulos dados pelo filho.  É uma dimensão 
da avaliação da qualidade da interação mãe-filho, contingência fundamental no cuidado da criança com Anemia Falciforme (AF). A AF é uma 
hemoglobinopatia hereditária de curso crônico, com riscos de crises de dor, febre, sequestro esplênico, entre outros, durante a vida da criança. 
Demanda cuidados constantes e acompanhamento médico regular. Realizou-se um estudo de caso com o objetivo de descrever o impacto de 
uma intervenção para promoção de responsividade materna a uma criança com AF. As participantes foram uma criança de 2 anos e 4 meses 
diagnosticada com AF e sua mãe. O pai as abandonou no dia em que foi comunicado o diagnóstico da criança, então com 20 dias de idade. A 
criança tem histórico de complicações da doença e múltiplos internamentos. Após assinatura de TCLE, a intervenção foi realizada por psicóloga 
na residência das participantes. Realizaram-se oito sessões lúdicas de estimulação da interação mãe-filha e observados comportamentos 
interativos mãe-criança, nas categorias: estimulação extradiádica (EEX), estimulação diádica (ED), fala (F), cuidado (C), que foram registradas 
descritivamente após as sessões. Desde a primeira sessão, a mãe foi responsiva à criança e emitiu respostas de EEX, ED, F e C. Os resultados 
apontaram que o engajamento nas sessões trouxe ganhos ao desenvolvimento da criança (passou a emitir novas respostas) e aumento da 
responsividade materna pelo registro das sessões e pelo relato materno. A mãe apresentava comportamentos típicos de resiliência que puderam 
ser observados ao longo das sessões (a criança foi internada três vezes nesse período). Houve aumento da ocorrência das categorias EEX e F. 
Conclui-se que a intervenção planejada com foco na responsividade materna trouxe resultados positivos à interação mãe-criança, e que o 
aproveitamento do programa foi ampliado pela resiliência materna. 
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APROXIMAÇÕES ENTRE O MODELO RESTAURATIVO DE JUSTIÇA E A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CUL (Cultura) 
LÍGIA FERNANDES DA SILVA; CAMILA MUCHON DE MELO; ALEX EDUARDO GALLO.  
UEL, LONDRINA - PR - BRASIL.  

A Justiça Restaurativa compreende um movimento jurídico que vem ganhando força desde a década de 70, e apresenta-se como um modelo 
alternativo e complementar às práticas da justiça tradicional. No campo da Análise do Comportamento, a literatura que aborda esse tema é 
escassa, o que justifica a necessidade de uma sistematização dos preceitos teóricos das práticas restaurativas, sob o olhar analítico 
comportamental. Dessa forma, este trabalho apresenta uma discussão de alguns aspectos relevantes da Justiça Restaurativa, sob o ponto de 
vista da Análise do Comportamento. Primeiramente apresenta-se um breve histórico da ciência do comportamento e seus principais 
pressupostos; em seguida, expõe-se a proposta ética elaborada por B. F. Skinner – mentor da filosofia behaviorista radical; discute-se também 
a relação entre consciência e resposabilidade, e autoconhecimento e autocontrole para a Análise do comportamento; por fim, introduz-se o 
tema da Justiça Restaurativa propriamente dita, para então se empreender a discussão e possíveis aproximações entre os temas apresentados.  

 
 
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES A CERCA DO DIREITO À CIDADE E A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CE (Controle de estímulos) 
BERNARDO DUTRA RODRIGUES.  
NÚCLEO PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

O direito à cidade é um debate que surge na segunda metade do século XX. Ele coloca o processo de urbanização como um ponto central dentro 
do sistema capitalista e como uma das mais importantes arenas das luta de classes do mundo contemporâneo. O direito à cidade é o direito de 
transformar a cidade de acordo com a necessidade da sua população. À medida que cada vez mais o capital excedente tem se destinado à 
compra de ativos, ações, propriedade imobiliária, etc., ao invés de ser reinvestido em novas formas de produção; tem-se criado ondas de crise 
em várias economias no mundo, um aumento no custo de vida e o endividamento de boa parte da população das cidades. Este cenário acaba 
por relegar o direito de modificar o ambiente urbano àqueles que detêm o capital. Questões relacionadas à justiça social sempre estiveram na 
agenda da Análise do Comportamento, além do que sua abordagem contextual dialoga facilmente com a área da urbanização. O presente 
trabalho visa salientar algumas das possíveis interseções entre as duas áreas, tais como: organização do espaço para o controle do 
comportamento; o esclarecimento das contingências da sociedade visando a criação de melhores estratégias de contracontrole; criação de 
ambientes para o debate politico; e o empoderamento do cidadão para agir na modificação da cidade. 

 
HISTÓRIAS INFANTIS E REGRAS DESCRITIVAS: EFEITOS NO COMPORTAMENTO DE CRIANÇAS  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
CINTIA CAROLINE CRAVEIRO; KÁTIA OLIVEIRA PEÇANHA.  
FSMA, SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ - BRASIL.  

A aprendizagem por regras permite maior ampliação do repertório de comportamentos dos indivíduos. A investigação do controle por regras 
descritivas ainda é incipiente. O presente estudo pretendeu investigar os efeitos da leitura de histórias infantis, contendo regras descritivas, 
sobre a ocorrência de comportamentos de “gentileza”. Participaram do estudo doze crianças, de sete anos. Foram utilizados como 
comportamentos alvo o falar “obrigado” e “por favor” (“gentileza”) diante de uma contingência programada. Foi utilizada entrevista 
semiestruturada, com a professora dos participantes, para identificar se os participantes emitiam comportamentos da categoria denominada 
“gentileza”. Os doze participantes foram distribuídos em três grupos, um Grupo controle e dois Grupos Experimentais. Em cada grupo, a Linha 
de Base foi iniciada com os participantes recebendo papéis com gravuras e sendo instruídos a colorirem os mesmos, nesse momento foram 
realizados registros de ocorrências da emissão dos comportamentos de “gentileza”. Na segunda fase, era lida uma história para cada grupo. 
Após essa história, foi iniciada a mesma atividade proposta na linha de base, colorir um desenho. O delineamento dos grupos foi semelhante, o 
que diferiu foi o tipo da história lida. No grupo controle a História não continha uma regra descritiva relacionada com os comportamentos alvo. 
No Grupo Experimental 1, foi contada uma história com a regra descritiva sobre ajudar, pedir por favor e dizer obrigado. No Grupo Experimental 
2, foi contada uma história com regra descritiva sobre ajudar, pedir por favor e dizer obrigado em uma atividade de colorir. Os resultados 
mostraram que nem na linha de base, nem depois a exposição às regras descritivas os participantes emitiram verbalizações de “gentileza”. Esses 
resultados diferem dos resultados presentes na literatura de regras descritivas, mas variáveis culturais e de contexto  podem justificar esses 
resultados. 
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INTERVENÇÕES CLÍNICAS E EDUCACIONAIS NO ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
JULIANA RIZZO; GESSIKA BRASILEIRA MACEDO DE CARVALHO.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, RONDONOPOLIS - MT - BRASIL. 
Este trabalho descreve parte das ações realizadas por um projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso/CUR, curso de Psicologia. 
Nessa proposta, alunos do curso de Psicologia atenderam crianças com queixas psicológicas e/ou psicopedagógicas encaminhadas de diferentes 
instituições (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, CAPSi, escolas) e por demanda espontânea. A intervenção incluiu atendimentos semanais com a 
criança e sua família e também acompanhamento psicopedagógico nas escolas. No ano de 2014, foram atendidas 10 crianças e um adolescente 
com idades de seis a 17 anos. Destes, sete foram encaminhados pela equipe escolar, dois por médicos e dois vieram por iniciativa dos pais. As 
queixas incluíram Distúrbio Esquizotípico, déficit de atenção e hiperatividade, ansiedade, agressividade, timidez, manias, dificuldades de 
aprendizagem e problemas comportamentais. A avaliação incluiu (a) anamnese com os pais, (b) entrevista com a criança, (c) avaliação 
pedagógica, (d) entrevista com a professora e a equipe escolar, (e) observação no contexto escolar, (f) consulta com outros profissionais e, 
ocasionalmente, (g) avaliações cognitivas, de atenção, escalas e inventários, de acordo com a demanda. A partir da avaliação, foram constituídas 
propostas de intervenção individualizadas focalizando a necessidade terapêutica dos clientes. As estratégias incluíram um ou mais dos seguintes 
componentes: (I) atendimento psicoterapêutico à criança e aos seus pais, (II) sessões de ensino de conteúdos escolares, (III) assessoria aos 
professores e à equipe escolar, (IV) treino em habilidades sociais. No ano de 2014, o trabalho resultou em duas altas e em ganhos significativos 
para as crianças atendidas. Tratou-se, portanto, de um trabalho multidisciplinar que conjugou os saberes advindos da clínica e da educação para 
oferecer uma intervenção integrada para crianças e adolescentes em situação de risco social e/ou sofrimento psíquico. 

SEPARAÇÃO CONJUGAL E PATERNIDADE  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
SH (Área da Saúde e/ou Hospitalar) 
GABRIELA FASSINA; CLAUDIA LUCIA MENEGATTI.  
CLINICA PARTICULAR, PONTA GROSSA - PR - BRASIL.  
Atualmente há um crescente intercâmbio entre as funções materna e paterna em relação à divisão de trabalho e cuidados com os filhos. Além 
disso, o divórcio e, posteriormente, o recasamento dos componentes da família criam uma teia complexa de relacionamentos, principalmente 
ao papel a ser exercido pelos homens, como pais separados e sua relação com seus filhos. O objetivo principal deste trabalho foi analisar a 
interação dos pais (homens) com seus filhos. Foi realizada uma pesquisa de levantamento com base na análise do comportamento, para a qual 
foram selecionadas 5 díades pai-filho. As crianças tinham idades entre 6 e 11 anos e moravam com as mães. Os pais, entre 30 e 40 anos, estavam 
separados há pelo menos dois anos e visitavam seus filhos periodicamente. Para a coleta de dados foram utilizados: entrevista semiestruturada 
com objetivo de obter relato do pai sobre o relacionamento pai-filho antes e após a separação conjugal, ficha de registro de observação de 
eventos da interação pai-filho, dois jogos que possibilitaram competitividade, e um jogo que possibilitou cooperação entre os participantes. 
Cada díade foi convidada a participar e proposto dois encontros de aproximadamente 30 minutos. No primeiro foi feito a entrevista e aplicado 
os jogos e no segundo foi dada a devolutiva aos pais. A pesquisa foi realizada em salas com condições para o trabalho e na conveniência dos 
pais. Os episódios de interação pai-filho foram filmados e os dados foram analisados quantitativamente e qualitativamente, a partir da 
categorização das respostas dadas nas entrevistas e da formulação de categorias das observações das interações pai-filho por painel de juízes. 
As díades foram analisadas separadamente e com os resultados obtidos concluiu-se que, na amostra estudada, a qualidade da interação pai-
filho após a separação conjugal se refere a um conjunto eventos que depende da história da interação pai-filho estabelecida antes da separação 
e do conceito individual de paternidade.  
 
ANÁLISE DE CONTINGÊNCIAS ACERCA DA ADESÃO AO TRATAMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS EM PARAÍSO - TO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
CV (Comportamento verbal) 
ANA BEATRIZ DUPRÉ SILVA; ANA CAROLINE MILHOMEM RODRIGUES.  
CEULP/ULBRA, PALMAS - TO - BRASIL.  

Devido à alta incidência e a prevalência da diabetes mellitus (DM) na população brasileira, aumenta-se a preocupação e os cuidados para com 
esse público. Com isso, por meio de políticas públicas são criados programas de atenção à saúde que visam minimizar esse quadro com 
estratégias de educação alimentar, incentivo às práticas de autocuidado e hábitos mais saudáveis, que vão desde a atenção primária e se estende 
até a terciária. Em vista da complexidade acerca dessa patologia, esta pesquisa buscou identificar os fatores que permeiam o contexto de 04 
pessoas com diabetes mellitus selecionadas para a pesquisa, porém por motivo de desistência permaneceram-se 03 participantes e a partir do 
contato com os mesmos, pode-se observar aspectos que influenciam no processo de adesão ou não adesão ao tratamento da doença. A partir 
desse delineamento contextual em torno da problemática baseada na análise de contingências sustentada pela Análise do Comportamento, 
utilizaram-se os seguintes instrumentos: registro no prontuário do paciente, entrevista semiestruturada, quadro de automonitoramento de dieta 
alimentar e de exercícios físicos, quadro recordatório e Questionário Construcional de Goldiamond. Por meio da presente pesquisa foi possível 
identificar aspectos relevantes sobre as principais dificuldades elencadas pelos pacientes de DM e possíveis intervenções a serem feitas pelos 
profissionais da saúde da família, bem como possibilitar novas pesquisas na área para melhor atender a necessidade desse público. 
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PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA PAIS DE CRIANÇAS COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
CV (Comportamento verbal) 
LUAN FLÁVIA BARUFI FERNANDES; MARCIA HELENA DA SILVA MELO.  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  
A asma é a doença respiratória crônica de maior ocorrência no Brasil, sendo que em crianças menores de cinco anos ainda não é possível 
diagnostica-la, mas alguns sintomas, tais como crises de sibilância, são indicativos de que estas crianças podem desenvolver asma. A presença 
de problemas crônicos de saúde na infância pode representar um importante fator de mediação da qualidade da interação cuidador-criança. A 
Psicologia, neste contexto, pode contribuir por meio do desenvolvimento e implementação de intervenções preventivas que ajudem estas 
famílias a enfrentar os eventos estressores influenciados por essa condição. O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos de um programa 
de orientação parental, com enfoque preventivo para problemas de comportamento infantis, sobre as práticas educativas empregadas por 
cuidadores, cujas crianças apresentavam crises de sibilância. Foram participantes 19 pais, divididos em: Grupo Tratamento (GT) composto de 
oito pais e Grupo Comparação (GC) constituído de onze pais. Os participantes foram recrutados em quatro locais de assistência à saúde infantil 
no município de São Paulo/SP. O instrumento utilizado foi o Roteiro de Entrevista de Habilidades Sociais Educativas Parentais. Os grupos foram 
avaliados em dois momentos: pré e pós-intervenção. Os cuidadores participantes da intervenção apresentaram melhora das habilidades 
educativas nos aspectos positivos da interação, condição que não foi notada no GC. Nos aspectos negativos, o GT apresentou diminuição 
estatisticamente significativa e o GC também apresentou redução, porém esta não foi tão expressiva. Os resultados sugerem que esta 
intervenção pode auxiliar as famílias, cujos filhos apresentem problemas crônicos de saúde na infância. 

ANÁLISE DOS RECURSOS AUDIOVISUAIS DE BIRDMAN: APROXIMAÇÕES ENTRE ANÁLISE DO COMPORTAMENO E CINEMA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
DAMOM CRUZ RIBEIRO; LIANA ROSA ELIAS; YSLAÍNE LOPES SILVA.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC, SOBRAL - CE - BRASIL 
No filme Birdman – ou a inesperada virtude da ignorância, dirigido por Alejandro González Iñárritu, somos apresentados à Riggan Thomson, 
personagem que exibe recorrentes episódios de delírio e alucinação. Os comportamentos do protagonista, nos quais a trama é centrada, são 
apresentados sistematicamente junto a efeitos visuais que tornam-se, no decorrer do filme, relevantes para a compreensão da obra reconhecida 
e premiada pela cinematografia empregada. Elementos do roteiro técnico tais como iluminação, planos, filtros e sonoplastia têm sido utilizados 
no intuito de criar atmosfera adequada à cena, mas em Birdman é possível encontrar estes artifícios empregados como recursos constituintes 
da narrativa. Objetivou-se compreender, sob enfoque analítico-comportamental, como os elementos pertencentes ao roteiro técnico são 
utilizados como meios para a compreensão dos desfechos da narrativa e de que modo funcionam como controle de estímulos direcionado à 
audiência. Para tanto, analisou-se o filme atentando para o uso de procedimentos de treino discriminativo da audiência a partir de recursos 
audiovisuais, tais como trilha sonora, planos e filtros, de modo a compreender como se articulam os conceitos da análise do comportamento e 
os da linguagem cinematográfica. Ao analisar as cenas, foi possível perceber que o controle de estímulos feito a partir do uso de filtros de cor e 
sons foram essenciais para a compreensão das cenas que se seguiam até a conclusão do filme, momento no qual o treino discriminativo da 
audiência pode levar a uma possível interpretação dos acontecimentos. O presente trabalho demonstra uma possibilidade de articulação entre 
conceitos analítico-comportamentais e das ferramentas audiovisuais do cinema de modo que, o cinema pode se utilizar de elementos 
contextuais a fim de modelar comportamentos de compreensão da linguagem do filme. A Análise do Comportamento é apontada também como 
uma plausível aliada na produção de obras cinematográficas. 

LEVANTAMENTO DO NÍVEL DE ANSIEDADE EM PACIENTES OBESOS MÓRBIDOS  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
CV (Comportamento verbal) 
CAMILA RAUWERS ANTONELLI1; ANA LUCIA IVATIUK2; SHEILA PEDROTTI3.  
1.UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL; 2,3.FEPAR, CURITIBA - PR - BRASIL.  
 
A obesidade se tornou um problema de saúde pública em todo o mundo e a cirurgia bariátrica surge como opção de tratamento para essa 
doença crônica de etiologia multifatorial. O Presente trabalho teve como foco principal mensurar o nível de ansiedade de pacientes obesos 
candidatos à cirurgia bariátrica atendidos no serviço de psicologia de um ambulatório de uma capital do sul do país no ano de 2013, além de 
analisar a correlação entre obesidade e ansiedade através de dados obtidos na literatura. As informações necessárias para o desenvolvimento 
da pesquisa foram coletadas nos prontuários dos pacientes, totalizando uma amostra de 130 pacientes. Foram avaliados aspectos como gênero, 
Índice de Massa Corporal (IMC), e os níveis de ansiedade dessa população. Para a avaliação dos níveis de ansiedade foram utilizados os resultados 
do Inventário de Ansiedade de Beck (BAI), coletados no inicio do processo de avaliação para a cirurgia. Para a classificação de obesidade, utilizou-
se a medida de Índice de Massa Corporal (IMC). Nos resultados encontrados observou-se que os pacientes atendidos nesse período eram em 
sua maioria do gênero feminino, composto por 113 mulheres e 17 homens. Quanto ao IMC, 77% dos pacientes apresentaram obesidade grau 
III, 22% apresentaram obesidade grau II e apenas 2% dessa população apresentaram obesidade grau I, lembrando que estes últimos tem 
indicação de cirurgia bariátrica por serem portadores de comorbidades. No que diz respeito aos níveis de ansiedade, avaliados pelo BAI, em 
todos os grupos predominaram os níveis de ansiedade mínima e leve. A disparidade dos resultados obtidos por estes participantes também 
foram encontrados em estudos semelhantes. 
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PRÁTICAS PARENTAIS E O EXCESSO DE PESO INFANTIL  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
CV (Comportamento verbal) 
LUANA L. GIACOMELI1; SAMUELY M. M. ZORZAN OLIVEIRA2; ANA LUCIA IVATIUK3; CAMILA RAUWERS ANTONELLI4.  
1.UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL; 2,3.FEPAR, CURITIBA - PR - BRASIL; 4.POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Entende-se por práticas educativas parentais as estratégias específicas utilizadas pelos pais para educar, socializar e controlar o comportamento 
dos filhos em diferentes contextos. Tais práticas são importantes para o desenvolvimento dos mais diversos repertórios, inclusive o alimentar. 
Um comportamento alimentar inadequado pode ter como efeito o excesso de peso que é algo bastante recorrente entre as crianças. Este 
trabalho visa apresentar os resultados da pesquisa sobre as práticas educativas parentais de pais de crianças com excesso de peso. Para 
levantamento dos dados, foi aplicado o instrumento Inventário de Estilos Parentais (IEP) em 11 crianças com idades entre 08 e 12 anos, com 
excesso de peso e em acompanhamento ambulatorialde um hospital escola. Com os pais, foi realizada uma entrevista para coleta de dados 
gerais. Os dados apontaram que 63,6% das mães e 80% dos pais utilizaram mais práticas educativas negativas com seus filhos do que positivas, 
resultando assim em um estilo parental abaixo da média em 100% dos pais e 81,8% das mães. Por meio desta análise pode-se considerar como 
um fator significativo para o excesso de peso infantil as práticas educativas que seus pais utilizam, porém lembrando sempre que o excesso de 
peso e a obesidade são fenômenos multifatoriais. A partir destes dados podem ser propostas intervenções que visem o desenvolvimento de 
práticas parentais que possam ser mais positivas e que possam auxiliar na diminuição do excesso de peso infantil. 

UM PANORAMA DOS ESTUDOS DE INSIGHT SOB UMA PERSPECTIVA EXTERNALISTA: DE BIRCH (1945) A 2015  
COMUNICAÇÃO ORAL  

ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CUL (Cultura) 
RUBILENE PINHEIRO BORGES; MARCUS BENTES DE CARVALHO NETO.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELEM - PA - BRASIL.  

Insight é um conceito originário da Psicologia da Gestalt para resoluções súbitas de problemas. Herbert G. Birch foi um crítico quanto à atribuição 
da habilidade de resolução de problemas em animais não-humanos a processos internos dos sujeitos a despeito de sua experiência prévia. Desde 
então, alguns estudos testaram variadas condições de treino de habilidades exigidas para resolução de problemas. O objetivo deste trabalho foi 
elucidar as variáveis estudadas e seus efeitos sobre a resolução de problemas. Foi realizada uma busca pelo termo “insight” através da 
ferramenta de busca do Portal Periódicos Capes ao longo de todos os anos a partir de 1945, que estivessem disponíveis online na íntegra. Estudos 
experimentais com animais não-humanos em português ou inglês foram os critérios de inclusão e estudos que possuíam linha teórica voltada 
para explicações cognitivas da resolução de problemas foram excluídos. O estudo de Birch e os demais 9 estudos encontrados apresentaram em 
comum o controle da história experimental dos sujeitos e o treino simétrico de habilidades pré-requisito para a resolução de tarefas. A 
quantidade de habilidades treinadas variou de 1 a 4 e a ordem de treino foi variada entre os estudos. Foi averiguado o efeito de  treino parcial 
de pré-requisitos; treino misto/separado; recondicionamento; extinção de respostas de força bruta (RFB). Os sujeitos que foram submetidos a 
treinos parciais não resolveram as tarefas. Os sujeitos que foram submetidos a treinos completos em qualquer ordem e com ou sem 
recondicionamento e extinção de RFB foram bem sucedidos na resolução das tarefas com qualquer quantidade de habilidades exigidas, todavia, 
as análises de desempenho não comparáveis entre si em virtude da diversidade de arranjos metodológicos. Portanto, trata-se de uma área de 
investigação que carece de um programa de estudos mais consistente. 

UMA INTERPRETAÇÃO ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL DO PRECONCEITO RACIAL  
COMUNICAÇÃO ORAL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
CUL (Cultura) 
TÁHCITA MEDRADO MIZAEL.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  
A partir de uma definição do preconceito racial como um conjunto de atitudes negativas com relação a indivíduos de determinada cor, 

atitudes essas que foram culturalmente condicionadas por meio das práticas de nossa comunidade verbal, o objetivo deste trabalho é 

apresentar uma interpretação deste fenômeno, sob o viés da análise do comportamento, abordando algumas operações pelas quais essas 

classes de respostas podem ser emitidas e/ou evocadas, como o reforçamento e a punição, o condicionamento operante e respondente e mais 

especificamente, o paradigma de equivalência de estímulos. Com relação ao último, algumas classes de respostas são fortalecidas de maneira 

indireta, a partir de emparelhamentos entre atributos negativos e estímulos “neutros”, e estes e a palavra e/ou a face de pessoas negras, por 

exemplo. Deste modo, mesmo um indivíduo que não foi diretamente reforçado por emitir respostas “racistas” pode relacionar pessoas negras 

com atributos negativos, e, portanto, demonstrar o que é popularmente chamado de preconceito racial. Assumindo o preconceito racial como 

um comportamento aprendido, passa-se a reconhecer também sua capacidade de modificação, a partir dos mesmos procedimentos e/ou 

processos/operações pelos quais ele foi aprendido. Desse modo, conjeturas sobre a possibilidade de se modificar o preconceito racial via 

equivalência de estímulos serão discutidos, assim como estudos que se pautaram nesse paradigma, com o intuito de investigar a modificação 

deste e de outros comportamentos preconceituosos.  
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DIFERENCIAÇÕES ENTRE REFORÇAMENTO POSITIVO E NEGATIVO CONFORME SEUS EFEITOS SOBRE O RESPONDER  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
CÉSAR AUGUSTO BARTH; VINICIUS SANTOS FERREIRA.  
UFMS, PARANAIBA - MS - BRASIL.  

Discussões acerca da diferenciação entre reforçamento positivo e negativo são marcadas por divergências na literatura. O presente estudo 
objetivou investigar diferenças entre comportamentos que tiveram uma história de reforçamento por contingências de reforço positivo 
equiparando-as a comportamentos que tiveram uma história de reforçamento por contingências de reforço negativo. Para isso, dez participante 
participaram de três experimentos compostos por quatro sessões cada. O primeiro experimento que utilizou de um procedimento similar de 
Tomanari, et al.(2007). Os participantes utilizaram um software, no qual construíram diferentes frases de acordo com diversos verbos 
apresentados. A construção das frases poderia ser reforçada positivamente ou negativamente por meio de pontos, conforme as escolhas dos 
participantes pelos pronomes previamente selecionados. Para a implementação deste estudo utilizou-se de um delineamento ABACA. Durante 
a fase A não ocorreu consequenciação das respostas, na fase B as respostas foram reforçadas positivamente e na fase C reforçadas 
negativamente através de pontos. O segundo experimento teve o procedimento idêntico ao primeiro, com exceção da adição de uma nova 
condição de linha de base, em que o participante foi exposto à perda incontrolável de pontos. O terceiro experimento teve o procedimento 
idêntico ao primeiro, com exceção da consequenciação das fases experimentais, que foi acompanhada por mensagens informativas que 
descreviam as consequências do responder. Foram analisadas e equiparadas a frequência e a resistência a extinção das respostas de escolher 
pelos pronomes previamente selecionados nas fases de reforçamento positivo e negativo. Resultados indicam que não houve diferenças 
regulares consideráveis entre o efeito dos reforçadores de diferentes naturezas sobre o responder. Tais resultados contribuem com a literatura 
que propõem uma reformulação na diferenciação dos reforçadores de diferentes naturezas. 

 
A FUNÇÃO DO PROFESSOR SEGUNDO A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: UMA REFLEXÃO TEÓRICA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
JAQUELINE CRISTINE BORDIN; DÉBORA BARBOSA DE DEUS; NATÁLIA PASCON COGNETTI; MARIA JÚLIA LEMES.  
UEM, MARINGA - PR - BRASIL. 

A função do professor segundo a análise do comportamento: uma reflexão teórica A Análise do Comportamento fundamenta-se na teoria 
filosófica do Behaviorismo Radical, elaborada por B. F. Skinner (1904-1990), que almejava utilizar essa ciência para a mudança da sociedade e 
da vida humana. Skinner previu que as agências controladoras exerceriam a função de manipular o comportamento dos indivíduos, 
corroborando para a aquisição, manutenção e supressão de comportamentos e repertórios sociais, que vão promover a sobrevivência dos 
próprios indivíduos e de sua cultura no futuro. Entre estas agências está a Educação. Neste ponto, é importante salientar que o professor exerce 
papel diferenciado e tem como função arranjar contingências para que o ensino seja efetivo. O ensino é compreendido como um arranjo de 
contingências de reforçamento que possibilitarão a ocorrência dos comportamentos necessários à aprendizagem. Este arranjo de contingências 
tem como função a manipulação do ambiente de forma que forneça condições necessárias para que o sujeito emita comportamentos eficazes. 
Neste sentido, a função social da Educação não pode ser concretizada se os agentes que nela operam não estiverem capacitados para exercerem 
a função de transmitir o conhecimento. Reforçando a ideia, esclarecemos que a preparação e formação do professor são imprescindíveis para 
construção de uma Educação efetiva e de qualidade, que contribua ao planejamento cultural. A Análise do Comportamento compõe um conjunto 
significativo de conceitos básicos disponíveis à intervenção no processo educacional mediante o rearranjo das contingências vigentes. Ao 
professor, se devidamente habilitado no domínio desses conceitos, caberia planejar, ouvir a comunidade escolar, pais, professores e alunos, 
quanto ao mérito dos conteúdos, as intervenções e a avaliação dos respectivos resultados. 
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DIFERENÇAS ENTRE REFORÇAMENTO POSITIVO E NEGATIVO CONFORME SEUS EFEITOS SOB RESPONDENTES EMOCIONAIS  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
CÉSAR AUGUSTO BARTH; VINICIUS SANTOS FERREIRA.  
UFMS, PARANAIBA - MS - BRASIL.  

Divergências quanto a distinção entre o reforçamento positivo e negativo são encontrados na literatura. O presente estudo objetivou investigar 
diferenças nos respondentes emocionas eliciadas por contingências de reforço positivo equiparando-as a respondentes emocionas eliciadas por 
contingências de reforço negativo. Para isso, foram realizados três experimentos de quatro sessões cada, com dez participantes. O primeiro 
experimento que utilizou de um procedimento similar de Tomanari, et al.(2007). Os participantes utilizaram um software, no qual construíram 
diferentes frases de acordo com os verbos apresentados. A construção das frases poderia ser reforçada positivamente ou negativamente por 
meio de pontos, conforme as escolhas dos participantes. Ao início e fim das sessões os participantes respondiam a um questionário emocional 
formulado em escalas Lickert, no qual quantificaram quanto de cada emoção estavam sentindo no momento.  Os dados foram analisados 
comparando-se os níveis das emoções sentidas no início das sessões com os sentidos ao final das sessões. O acréscimo ou decréscimo dos níveis 
emocionais relatados pelos participantes foram equiparados nas etapas com contingências positivamente reforçadas com as etapas com 
contingências negativamente reforçadas. Resultados indicaram que respondentes emocionas como tranquilidade e empolgação apresentaram 
um aumento após a submissão dos participantes as etapas com contingências de reforço positivo e uma redução após a etapas com 
contingências de reforço negativo. Os respondentes emocionais raiva, irritação e tristeza diminuíram após as etapas com contingências de 
reforço positivo aumentaram após etapas com contingências de reforço negativo. Tais resultados corroboram com estudos na literatura que 
indicam divergências entre os reforçadores quanto a seus efeitos sobre respondentes emocionais. Futuras pesquisas podem realizar 
procedimentos mais extensos e utilizar de um delineamento de sujeito único. 

POLÍTICA NACIONAL DE TRÂNSITO: UMA PROPOSTA DE REFORMULAÇÃO À LUZ DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
MARIANA SILVA VIRGÍNIO.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

O enfoque do presente trabalho diz respeito à inobservância dos motoristas ao cumprimento da norma de trânsito que prevê a parada do veículo 
antes da faixa de pedestres. Comumente tem-se percebido que tal negligência tem sido recorrente mesmo na presença de semáforos. Tal fato 
tem contribuído de forma considerável para um prejudicado fluxo urbano, além de servir de contexto para eliciação de respondentes emocionais 
de estresse por parte de pedestres e também motoristas, o que é, sem dúvidas, potencialmente problemático para o convívio social. Posto isso, 
o presente trabalho tem por objetivo analisar funcionalmente a Política Nacional de Trânsito (PNT) à luz de alguns conceitos presentes na Análise 
do Comportamento, como os de prática cultural, metacontingência e macrocontingência, além de propor uma alternativa ao modo a qual ela 
tem sido operacionalizada. A referida PNT utiliza-se do controle aversivo na topografia de multas visando a melhoria do ambiente urbano por 
meio da eliminação de práticas desrespeitosas. No entanto, sabe-se que o controle aversivo acarreta sérias consequências, dentre elas a não 
ampliação do repertório comportamental do indivíduo e o contracontrole. Sendo ineficaz a operacionalização da proposta da referida PNT, 
propõe-se um modelo de intervenção alternativo que, além de retirar as consequências do controle aversivo, propõe uma prática cultural que 
se organize como metacontingência, prezando pelo entrelaçamento comportamental dos indivíduos, pela reprodução dos comportamentos 
inter/intra geração e pela aquisição de um produto agregado. 

FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
IMPLICAÇÕES DAS PRÁTICAS COERCITIVAS DE PROFESSORES EM SALA DE AULA: UMA REVISÃO DE LITERATURA.  
COMUNICAÇÃO ORAL  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
DANILO DONIZETI DE LIMA1; JOICE NERY2; BRUNA INVERNIZZI3; CAROLINA PORTO PORTO DE ALMEIDA4.  
1.APAE / FAJ, MOGI MIRIM/ JAGUARIÚNA - SP - BRASIL; 2,3.FAJ, JAGUARIÚNA - SP - BRASIL; 4.FACULDADE DE JAGUARIÚNA/ USF, 
JAGUARIÚNA/ CAMPINAS - SP - BRASIL.  
 
O presente trabalho teve por objetivo fazer uma revisão teórica-conceitual sobre o uso de controle aversivo pelos professores na Educação. A 
busca foi realizada no sítio eletrônico Google Acadêmico, utilizando-se dos descritores “controle aversivo” e “sala de aula”. Dos 125 resultados 
obtidos, descartaram-se os trabalhos que não tinham a indicação de onde foram publicados, e que não se referiam a artigos científicos. Foram 
mantidos na seleção os artigos exclusivamente da Análise do Comportamento e que abordavam a coerção em sala de aula, restando 11 artigos 
para a análise. Pode-se identificar que o uso de punição e de controle aversivo na Educação ainda é um método utilizado, mesmo estando 
relacionado a muitos efeitos colaterais negativos, e não apenas para os alunos, mas para todos os profissionais que atuam nas instituições de 
ensino. Por outro lado, nos textos analisados, também se verificou muitas estratégias para o ensino e aprendizagem via reforçamento positivo, 
o que pode auxiliar os profissionais a evitarem o uso de coerção. Os problemas relativos à formação docente, vista como insuficiente ou propensa 
ao uso da coerção como se ela fosse um método eficaz para o ensino, também foram apontados, revelando a permanência do desconhecimento 
dos pressupostos analítico-comportamentais no contexto educacional. 
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REPERTÓRIO COMPORTAMENTAL: UM PROBLEMA DE DEFINIÇÃO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
KARINA PINHEIRO DA SILVA; LUDMILA ZATORRE DANTAS; ALINE ROSA NASCIMENTO; CAMILA MUCHON DE MELO; VERÔNICA BENDER HAYDU.  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  
O termo repertório comportamental é frequentemente utilizado por analistas do comportamento e é comum observar na literatura analítico 
comportamental, principalmente na área clínica, estudos que o contenham. No entanto, uma definição clara e precisa desse termo parece ser 
escassa na literatura da área, e muitas vezes problemática segundo os pressupostos do Behaviorismo Radical. O objetivo desta apresentação é 
discutir uma possível definição para o termo repertório comportamental de acordo com os pressupostos teóricos e filosóficos dessa teoria. Foi 
realizada uma discussão sobre algumas definições e explicações existentes, que tratam direta ou indiretamente o termo repertório 
comportamental. A partir dessa discussão, algumas considerações a respeito do termo são destacadas: (a) é incoerente sua utilização como algo 
armazenado no interior do organismo ou como causa do comportamento; (b) está relacionado à descrição de um conjunto de relações entre o 
que um organismo faz e o ambiente antecedente e consequente a este fazer em um contexto; e (c) está relacionado a como o organismo vai se 
comportar ou por que os indivíduos se comportam de determinada maneira e deve ser analisado funcionalmente, de acordo com as 
contingências ambientais. Assim, o repertório comportamental só pode ser analisado nas contingências às quais a pessoa foi e continua sendo 
exposta. Novos comportamentos são selecionados nas interações do organismo com seu ambiente físico e social, modificando e ampliando seu 
repertório comportamental. Conclui-se que uma definição do termo, de acordo com os pressupostos do Behaviorismo Radical, condiz com a 
ideia de um organismo modificado pelas contingências. 

 
BLOQUEIO DE ESTÍMULOS OLFATIVOS E AUDITIVOS EM TREINO DISCRIMINATIVO OPERANTE EM RATOS  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
CUL (Cultura) 
FRANCISCO ANDESON GONÇALVES CARNEIRO; MIRIAM GARCIA MIJARES.  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
Bloqueio de estímulo é um importante fenômeno estudado pelas teorias de condicionamento. As principais variáveis na ocorrência de bloqueio 
são o treino prévio e o parâmetro de saliência de estímulo. O objetivo do estudo foi analisar a interação entre essas variáveis na produção de 
bloqueio. Quatro ratos foram treinados em três tarefas de discriminação sucessiva simples, em um delineamento de bloqueio de estímulos. Na 
Fase I – discriminação prévia, dois ratos foram treinados usando estímulos auditivos (A+/A-) e outros dois usando estímulos olfativos (B+/B-). Na 
Fase II – discriminação de estímulo composto, um estímulo composto (A+B+/A-B-) foi usado e na Fase III – discriminação pós-composto, os 
estímulos usados na Fase I foram removidos do composto e o treino continuou com os estímulos restantes. As sessões foram realizadas em 
câmaras de condicionamento operante com emissores de sons e os estímulos olfativos foram gerados por um olfatômetro automatizado. 
Respostas em S+ foram reforças em esquema FR3 com acesso a solução aquosa de sacarose 10% e responder a S- resultava em atraso de 2s para 
o início da tentativa seguinte. O critério de aquisição foi 90% de índice discriminativo. Na Fase I, os resultados mostraram uma aquisição de 
discriminação mais rápida com estímulos olfativos. As Fases II e III indicaram ocorrência de bloqueio para todos os sujeitos, independente da 
ordem de treino com as modalidades de estímulos. Os dados mostraram que a modalidade de estímulo foi relevante na discriminação, mas não 
na ocorrência de bloqueio, evidenciando que a discriminação prévia é a questão determinante nesse fenômeno. 

 
DISCREPÂNCIA, APRENDIZAGEM ASSOCIATIVA E BLOQUEIO DE ESTÍMULOS: RELAÇÕES COM A SELEÇÃO POR REFORÇO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
FRANCISCO ANDESON GONÇALVES CARNEIRO.  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
O princípio de seleção por reforço propõe que a seleção de uma relação comportamento-ambiente ocorre somente quando há discrepância 
comportamental. Discrepância seria a mudança resultante no processo comportamental em curso produzida pelo estímulo ambiental 
subsequente (i.e., estímulo eliciador ou reforçador). Estudos experimentais sobre bloqueio de estímulos têm sido referenciados como uma 
restrição comportamental ao princípio de seleção por reforço e, ao mesmo tempo, como uma evidência da importância da discrepância na 
ocorrência da aprendizagem. Um típico experimento de bloqueio de estímulos envolve três fases: Fase I - condicionamento prévio com um 
estímulo (e.g., A), Fase II -  condicionamento com estímulo composto (e.g., AB) e Fase III - avaliação do controle dos estímulos A e B, 
separadamente, sobre uma resposta. O resultado geralmente mostra uma ausência de controle do estímulo B na Fase III. Neste contexto, alguns 
modelos de aprendizagem associativa, pautados tanto na efetividade do evento subsequente quanto no evento antecedente, propõem 
construtos teóricos e matemáticos enfatizando a discrepância na predição e controle do comportamento. O objetivo deste trabalho foi discutir 
a noção de discrepância comportamental a partir de alguns modelos de aprendizagem associativa e do princípio de seleção por reforço com 
base em dados experimentais de bloqueio de estímulos. Os resultados da análise indicaram que a contiguidade e a contingência não são 
suficientes por si só no condicionamento com estímulo composto em um procedimento de bloqueio de estímulos. Tal aspecto é justificado pela 
ausência de discrepância comportamental, que seria fundamental para a seleção por reforço ocorrer. 
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ANÁLISE DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER COMO UMA PRÁTICA CULTURAL  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
DENISE DA SILVA BISPO; ADRIANA REGINA RUBIO.  
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - BRASIL.  
A violência contra a mulher é uma prática que se mantém ao longo da história, está enraizada em nossa cultura e é reconhecida mundialmente 
como um problema social, acarretando na violação dos Direitos Humanos. O presente trabalho teve como objetivo analisar a violência contra a 
mulher como uma prática cultural. Utilizou-se para a realização deste estudo, fontes bibliográficas da literatura leiga e científica que 
evidenciassem a violência contra mulher na realidade brasileira e a bibliografia da análise do comportamento que permitisse realizar a analise 
das contingências sociais resposáveis pela manutenção desta prática. A violência contra mulher foi analisada como um subproduto da coerção 
que mulheres têm sido submetidas ao longo dos anos em diferentes contextos, tais como: o trabalho e o familiar. Após a Lei Maria da Penha, 
houve uma estabilização no número de denúncias de Violência de Gênero, no entanto, isso não quer dizer que a Violência diminuiu e sim que 
se manteve estável. A classe de comportamentos violentos contra a mulher se mantem porque está sendo selecionada e transmitida 
constantemente por membros do grupo, mesmo que tenha havido mudanças na topografia da resposta, a função continua a mesma: oprimir e 
menosprezar este gênero nos mais diferentes espaços sociais. Discute-se que para uma mudança desta prática é necessário que todos os 
segmentos sociais estejam envolvidos: escola, família, religião, governo. O governo atuaria neste campo por meio de instalação de políticas 
públicas que envolvessem as diferenças instâncias da sociedade.  

TREINO DE HABILIDADES FONOLÓGICAS E AQUISIÇÃO DE LEITURA EM CRIANÇAS DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
GUSTAVO PAIVA DE CARVALHO; CYNTIA MARIA CASTRO LOIOLA.  
UFAM, MANAUS - AM - BRASIL.  
A perspectiva comportamental compreende que a leitura se pauta pelas relações de controle de estímulo. A literatura tem demonstrada uma 
forte correlação entre comportamento de leitura e as chamadas habilidades fonológicas. A proposta dessa pesquisa foi realizar treinos de 
habilidades fonológicas para verificar o efeito sobre as próprias habilidades e sobre a aquisição de leitura. Participaram do estudo 22 crianças 
do 1º ano do Ensino Fundamental I (6-7 anos) de uma escola particular de Manaus que segue como proposta pedagógica o método global de 
ensino de leitura. A pesquisa foi dividida em três etapas: pré-teste (pr), treino de habilidades fonológicas e o pós-teste (ps). Os testes, constituídos 
de 5 questões, foram individuais e buscaram mensurar Leitura de Palavras (LP) e Discriminação de Palavras (PAL), de Rimas (RM), de Aliterações 
(ALT) e de Sílabas/Fonemas (S/F). Os treinos das habilidades fonológicas ocorreram individualmente ou em grupo em 120 dias. Não foi treinada 
leitura. Utilizou-se sistema de fichas e “feirinha” para reforçamento. A média de todas as questões foram superiores no pós-teste. Em Leitura, 
18 crianças melhoraram os índices de acerto. O desempenho foi superior para 15 crianças em Discriminação de Palavras, 17 em Rimas, 14 em 
Aliteração e todas acertaram mais questões na Discriminação de Sílabas/Fonemas após o treino. Uma ANOVA para cada questão demonstrou 
diferença significativa entre as condições de pré e pós-teste para todas as questões. Os dados sugerem a efetividade dos treinos em todas as 
habilidades investigadas. A professora das crianças apontou que a melhora na leitura se deveu ao treinamento. Contudo, é importante ressaltar 
que os alunos cursavam normalmente o período letivo. O ganho de leitura, especificamente, não pode ser creditado exclusivamente às atividades 
realizadas pela pesquisa. Novos estudos onde se possa exercer um maior controle dessas variáveis pode indicar quais tarefas são mais eficazes 
para a aquisição da leitura. 

 
ATUAÇÃO DOS ANALISTAS DO COMPORTAMENTO EM PSICOLOGIA HOSPITALAR E DA SAÚDE NO BRASIL  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
CV (Comportamento verbal) 
MAIRA PEREIRA TOSCANO.  
PUC SP - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
A inserção da Análise do Comportamento na área da Saúde e Hospitalar é incipiente no Brasil. Entendendo a importância do diálogo entre estas 
áreas, adotou-se no presente estudo a metodologia de pesquisa documental, com o objetivo de descrever as principais características da prática 
dos analistas do comportamento no espaço hospitalar e na saúde. Foram avaliadas publicações de pesquisas interventivas e aplicadas em 
periódicos nacionais de Análise do Comportamento e sistematizados os dados de treze documentos que compuseram a amostra. Em relação ao 
conteúdo do artigo destacam-se as variáveis: objetivo(s); metodologia; local; participantes; total de participantes; diagnóstico; formato do 
atendimento/observação; queixa; fármacos; recursos pré-intervenção/observação; estratégias e recursos de intervenção; instrumento de coleta 
de dados; procedimentos de análise dos dados; estratégias e recursos empregados no fim ou no pós-intervenção/observação; resultados; área 
da saúde; tipo de ação; considerações sobre limites e aplicação. Discutem-se os modelos de intervenção descritos, e a atuação do psicólogo 
analista do comportamento, usualmente de forma individual, atribuída a menos de 10 pacientes e no espaço físico do hospital. Destacou-se a 
análise funcional como uma das principais ferramentas do analista do comportamento. Foram questionadas possíveis limitações que o contexto 
hospitalar e da saúde podem trazer ao controle de variáveis e à pesquisa, bem como os instrumentos utilizados para coleta de dados nestes 
ambientes, com amplo emprego de entrevistas e testes psicológicos. Fica ressaltada a importância e necessidade de novas pesquisas, 
aumentando a produção e o conhecimento e proporcionando aos pacientes um trabalho de excelência. 
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PROJETO MÁQUINA DE ENSINAR - DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE PARA ENSINO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
LUIS MANUEL PIO DE SOUSA.  
UNIFOR, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

O texto didático em modelo de instrução programada permite que o leitor participe ativamente na construção de conhecimento através da 
leitura, uma vez que possui lacunas a serem preenchidas em passos graduais de complexidade. Inicia-se com um conteúdo básico o suficiente 
para que alguém sem experiência anterior seja capaz de avançar e os conceitos são aprendidos gradualmente no decorrer do processo, com 
pequenos passos de aprendizagem planejados. A máquina de ensinar foi apresentada por Skinner como forma de automatizar a instrução 
programada. Os aparelhos são operados por um estudante, os quais, ao observar um visor e ler o enunciado, busca responder adequadamente. 
Após a inserção da resposta ocorre reforço imediato na forma de liberação do próximo enunciado a ser respondido. Visando levar a proposta 
de instrução programada por máquinas de ensino, foi desenvolvido um software em linguagem de programação Pascal e utilizando o ambiente 
de desenvolvimento Lazarus com base no texto A Análise do Comportamento, de J. G. Holland e B. F. Skinner, livro este publicado em formato 
de instrução programada. Observou-se que o software replicou os passos do livro base utilizado e mostra-se como ferramenta útil para 
professores de Análise do Comportamento, permitindo que o aluno inclusive acompanhe seu progresso com a exportação do seu avanço em 
arquivo de texto. 

ANÁLISE ACERCA DO CONTROLE AVERSIVO NO CONTEXTO CULTURAL DISTÓPICO DO FILME “1984”  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
CAROLINE BEZERRA MORAIS; ÉVINLY SOUSA BRITO; INGRID ARRUDA BRITO; LAISA SOARES DE LIMA; GLAUTON JOSE BARROSO UCHOA.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

O presente trabalho objetivou descrever em termos funcionais exemplos de contracontrole selecionados do filme 1984, baseado no livro de 
George Orwell. A descrição ocorreu por meio da organização esquemática sob a forma de tríplice contingência das cenas destacadas do filme. 
Através disso, foram verificadas as relações entre as contingências culturais e os comportamentos do personagem principal (Winston) que 
designem uma relação de contracontrole, por meio do conceito de metacontingência. Os comportamentos de Winston selecionados foram os 
que no filme são nomeados de “crimepensamento” e “crimessexo”, pois burlam as regras do Partido, que funcionava como agência controladora 
dos comportamentos individuais, produzindo as regras daquela sociedade. Observou-se que o Partido é constituído pelos comportamentos das 
pessoas que o compõem, que ao se entrelaçarem geram como produto a manutenção do sistema. O fato interessante é que, constatou-se que 
Winston foi vigiado pelo Partido durante todo o enredo, sendo preso em flagrante ao final. Assim, o Partido, de certa forma, também exercia 
contracontrole diante das tentativas de contracontrolar de Winston. 

TERCEIRO NÍVEL DE SELEÇÃO DO COMPORTAMENTO EM SKINNER E GLENN: HAVERIA DIVERGÊNCIAS CONCEITUAIS?  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
FRANCISCO DENILSON PAIXÃO JUNIOR.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA, BELÉM - PA - BRASIL.  

Este trabalho é fruto de uma breve revisão bibliográfica dos dois autores e que tem como objetivo fomentar discussões acerca das divergências 
e convergências conceituais entre ambos no que tange à seleção do comportamento a nível cultural. Apesar de que o modelo de análise do 
terceiro nível de Glenn tenha quase trinta anos, o campo de pesquisa em cultura é cientificamente muito recente e se faz necessário retomarmos 
periodicamente os principais textos que tratam do tema e analisa-los de maneira esclarecida. O resultado preliminar deste estudo mostra que 
há continuidade na proposta skinneriana de explicação da seleção do comportamento no nível cultural, no entanto, a proposta de Glenn diminui 
as inconsistências conceituais de Skinner e amplia a possibilidade de análise dos fenômenos culturais, que em certo modo poderá ser discordante 
em alguns pontos de Skinner. Assim, esperamos proporcionar perspectivas críticas sobre os conceitos de maneira a produzir avaliações críticas 
conceituais mais amplas. 
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LINGUAGEM TÉCNICA EM ANÁLISE CULTURAL: MACROCONTINGÊNCIA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
LUIZ FELIPE COSTA ALVES.  
UFPA, BELEM - PA - BRASIL.  
Com o crescente avanço do estudo da Cultura em Análise do Comportamento, um conjunto de termos e conceitos comportamentais novos 
surgiram. O terceiro nível de seleção foi sistematizado, sendo especificados dois tipos de relações a nível cultural: metacontingência, a unidade 
de análise específica do nível cultural de seleção, que indica uma relação de probabilidade entre eventos no nível cultural; e macrocontingência, 
que diz respeito aos (1) pontos em comum em relações comportamento-consequência entre vários indivíduos, ou (2) ao controle exercido pelo 
efeito cumulativo de todas topografias no ambiente. Embora importantes para o desenvolvimento da área, ambos os termos demonstram 
problemas conceituais. O presente trabalho tem como objetivo apresentar a origem do termo macrocontringência e alguns dos principais 
problemas conceituais apontados pela literatura em relação a ele. É feita uma breve apreciação crítica da noção de contingência, na qual a 
origem e a evolução do termo são apresentados, bem como a configuração atual mais utilizada do conceito. Em seguida, são apresentadas as 
duas versões conhecidas do termo macrocontingência e os trabalhos que fazem uso de ambos conceitos. São introduzidos, então, os problemas 
conceituais do termo, indicados pela literatura da área. E, por fim, é sugerido o uso do termo macrocomportamento para designar o que é 
chamado atualmente de macrocontingência. 

ATIVAÇÃO COMPORTAMENTAL PARA DEPRESSÃO: UM ESTUDO DE CASO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
OUT (Outra) 
CURT HEMANNY MENEZES.  
UFBA, SALVADOR - BA - BRASIL.  

A ativação comportamental (AC) é um conjunto de técnicas, criada a partir dos estudos de Lewinson e Ferster e incluída no manual da Terapia 
Cognitivo Comportamental (TCC) da depressão. Na década de 90, a AC foi proposta como uma terapia comportamental por Jacobson, 
demonstrando que seus efeitos eram semelhantes às intervenções envolvendo reestruturação cognitiva e tem ganhado evidência científica ao 
longo dos anos como um conjunto de procedimentos baseados na análise do comportamento para o tratamento da depressão. O objetivo deste 
trabalho foi aplicar o manual da AC (Martell, Addis e Jacobson, 2001) numa cliente com Transtorno Depressivo Maior, como paciente piloto de 
um ensaio clínico. Conforme o manual, o procedimeto envolveu: ensinar a cliente  a racional comportamental da depressão; registrar atividades 
e sentimentos associados a elas durante as semanas de intervenção, análisar contingências que produzem comportamentos passivos da 
depressão, planejamento de atividades potencialmente reforçadoras durante a semana(ativação), utilizar técnicas de resolução de problemas 
que impedem a realização das atividades. Não houve questionamento do conteúdo cognitivo, como proposto na TCC, mas uma análise das 
contingências onde o pensar ocorre e o planejamento de comportamentos alternativos. A cliente foi avaliada com inventários de depressão, 
ansiedade e qualidade de vida. Os resultados mostram uma nítida redução nos índices de depressão avaliados pelo Inventário de Depressão de 
Beck ao longo das semanas, saindo de níveis moderados a graves para níveis mínimos.  de depressão. Conclui-se que a AC está de acordo com 
outros estudos que mostram sua eficácia no tratamento da depressão.  

O MUNDO DESENCANTADO DO APRENDER: O QUE PENSAM OS PROFESSORES?  
COMUNICAÇÃO ORAL  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
DAYANNA GOMES SANTOS; ROSANA MENDES ÉLERES DE FIGUEIREDO.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELEM - PA - BRASIL.  

A escola é o espaço que ajuda o indivíduo a adquirir novos comportamentos e o professor tem a função de auxiliar nesse processo, uma vez que, 
sozinho, o indivíduo levaria muito tempo para conseguir aprender. Contudo, a escola que na inicialização da criança é um mundo cheio de 
novidades e desafios, com o avançar do tempo, para a maioria, transforma-se em um mundo desencantado habitado por alunos desmotivados, 
indiferentes ou mesmo indisciplinados com o aprender. A Análise do Comportamento, abordagem psicológica embasada no Behaviorismo 
Radical de Skinner, entende motivação como o conceito de operações estabeledoras compreendendo que o ideal seria perguntar “em que 
condições fazemos o que fazemos” no lugar de “porque fazemos o que fazemos”. Afinal, em que condições o professor observa que  seu aluno 
aprende? O objetivo deste estudo foi investigar o que pensam os professores sobre o desencantamento do aprender na escola. Participaram 
oito professoras de uma Unidade Básica de Ensino na cidade de São Luís-MA. Utilizou-se um questionário adaptado de Caldas (2000), como 
instrumento de pesquisa. Os resultados apontam que as professoras reconhecem que os alunos gostam de aprender, mas que muitos vão a 
escola mais por imposição da família do que para aprender. Os dados da pesquisa mostram que as professoras usam de controle coercitivo 
indiscrimidamente na sala de aula e que os alunos emitem muitos comportamentos padrão fuga/esquiva como desinteresse em aprender e 
indisciplina. Acredita-se que o ambiente aversivo da sala de aula; a falta de atrativos no ensino e o pouco investimento no relacionamento 
professor-aluno funcionam como Operações Estabelecedoras para o desencantamento do aprender na escola. Propõe-se como medidas 
interventivas a contínua e efetiva formação dos professores, o planejamento de arranjo de contingências de ensino, o investimento na relação 
professor-aluno e a diminuição do uso do controle coercitivo na sala de aula. 
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O MANEJO DE EVENTOS PRIVADOS NA PRÁTICA CLÍNICA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
OUT (Outra) 
JOSE ALEXANDRE XAVIER; RITA DE CÁSSIA PONTE PRADO.  
FACULDADE LUCIANO FEIJÃO, SOBRAL - CE - BRASIL.  

Sentimentos e emoções são temas importantes a serem discutidos no bojo epistemológico da Psicologia. Diferentemente das interpretações 
comumente formuladas pelas teorias que formam a Psicologia enquanto ciência, sentimentos, emoções e pensamentos, são estudados pela 
Análise do Comportamento através de conceitos “antimentalistas”, considerando-os fenômenos comportamentais. Para tal, Skinner cunhou o 
conceito de eventos privados. Deste modo, como os clínicos tem acesso e intervêm junto aos mesmos? Este trabalho surge como resultado da 
pesquisa realizada para a produção do nosso Trabalho de Conclusão de Curso e consiste numa investigação acerca de qual(is) a(s) metodologia(s) 
usada(s) pelos analistas do comportamento para a intervenção frente a eventos privados no contexto clínico. Para a coleta de dados, optou-se 
pela pesquisa bibliográfica em periódicos da área disponíveis eletronicamente a partir de descritores referentes a eventos privados e clínica. Os 
resultados mostraram que as terapias de terceira onda, tais como ACT e FAP, têm sido relevantes no trabalho com eventos privados; o relato de 
sonhos é apontado como meio de acesso a encobertos; identificou-se ainda que os clínicos ensinam seus clientes a realizarem autoanálise 
funcional de sentimentos, a entrarem em contato com variáveis controladoras de seus sentimentos e os orientam acerca de eventos privados; 
a análise funcional dos eventos privados e da função das verbalizações de autodescrição, aparecem como intervenções fundamentais no manejo 
de encobertos; e o relato verbal como principal meio de acesso a encobertos. Todavia, o desenvolvimento de novas metodologias de trabalho 
com eventos privados se fazem necessárias. 

INTERVENÇÃO INTERDISCIPLINAR: DÉFICIT NA MARCHA E COMUNICAÇÃO.  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
CV (Comportamento verbal) 
REBECA DE MENEZES; ADRIANA SAID DAHER BAPTISTA; CARINA BASQUEIRA; VICTÓRIA MARQUES LONGO.  
FHO-UNIARAS, ARARAS - SP - BRASIL.  

Este trabalho refere-se à atuação interdisciplinar na Clínica-Escola de Fisioterapia da Uniararas-FHO, que promove atendimentos integrados em 
fisioterapia, enfermagem e psicologia, por meio da triagem e planejamento de intervenções interdisciplinares. O relato a seguir é refere-se ao 
atendimento de uma menina de dois anos, apresentando déficit na função motora de marcha e na comunicação. O atendimento psicológico foi 
realizado desde a primeira sessão, devido ao choro excessivo nos atendimentos fisioterápicos. Ao analisar o comportamento-problema 
observou-se que o choro estava associado ao acolhimento inadequado dos familiares, que consequentemente levava a não adesão nas 
atividades propostas. Optou-se por controlar o comportamento-problema do choro pela retirada do familiar/acompanhante, iniciando, assim, 
a extinção do choro, já que não recebia os reforçadores de colo e atenção pelo familiar/acompanhante, aliada ao reforçamento positivo pelas 
estagiárias de fisioterapia e psicologia na execução das atividades. Mesmo a criança chorando foi inserido o treino de marcha, que 
estimulou/reforçou a criança, por meio de aproximação ao comportamento de marcha sem apoio. O déficit na comunicação iniciou pela 
orientação familiar, com a retirada da chupeta. Durante as sessões fisioterápicas foi retirada a chupeta e estimulada a comunicar-se, e em casa 
também, melhorando a comunicação. Após 12 encontros a criança está com a marcha adequada e comunicando-se, não usando mais chupeta 
durante as sessões. O que mostra que as atividades interdisciplinares são importantes para chegar ao objetivo esperado. 

POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO PARA A PROMOÇÃO DE COMPORTAMENTOS CRIATIVOS EM CRIANÇAS  
COMUNICAÇÃO ORAL  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
THAÍS SOUSA SILVA; LEONARDO CARNEIRO HOLANDA.  
UFC, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

A criatividade, além de estar relacionada com a arte em suas mais variadas formas, também está implicada na resolução de problemas, 
potencialmente geradora de reforçadores relevantes. Nisso se justifica esse estudo, que tem como objetivo propor uma intervenção para a 
promoção de comportamento criativo usando as prerrogativas analítico-comportamentais. Para tanto, há de se contrapor o modelo mentalista, 
além de sistematizar o que autores da área têm dito acerca da temática de modo a desenhar uma proposta exequível e pedagógica para 
promover comportamentos originais e criativos. A partir de uma análise da literatura acerca da “criatividade”, “originalidade”, “variabilidade 
comportamental” e temas relacionados na base de dados do Google Acadêmico, foi possível construir uma aplicação prática para o ensino de 
comportamentos criativos voltada especialmente para professores de educação infantil, tais como: aulas de campo sem roteiro pré-
estabelecido, encorajamento de perturbações no ambiente, proposição de resolução de problemas usando materiais escassos, entre outros. 
Recomenda-se, então, a execução de novos estudos, de viés empírico, que possam comprovar a efetividade prática dos apontamentos 
realizados. O arcabouço teórico proposto e analisado nesse estudo, tendo em vista a relativa escassez sobre o tema entre estudiosos da análise 
do comportamento, mostra-se preliminar, mas de imprescindível relevância para uma possível interlocução entre a análise do comportamento 
e a educação. 
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REVISÃO SISTEMÁTICA DA ATENÇÃO COMO CONSEQUÊNCIA SELECIONADORA DO COMPORTAMENTO NA ESQUIZOFRENIA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
CV (Comportamento verbal) 
VITÓRIA GRÍDVIA BANDEIRA; ANTONIO MAIA OLSEN DO VALE.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Este estudo caracteriza os procedimentos de modificação do comportamento que usam a atenção social como consequência selecionadora em 
pessoas adultas com diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia. Para isto, foram selecionados 17 artigos publicados em português ou inglês entre 
os anos de 1970 e 2011 em diversas bases de dados e busca direta em periódicos de referência para o campo analítico comportamental. Estes 
foram analisados na íntegra, considerando as seguintes categorias: utilização de análise funcional; procedimentos comportamentais utilizados 
e principais resultados da intervenção. Dentre os estudos selecionados, 15 deles (88%) apontaram que é possível a intervenção com pacientes 
diagnosticados como esquizofrênicos utilizando a atenção social de forma contingente aos comportamentos de interesse, a partir dos 
procedimentos de reforçamento diferencial de comportamentos alternativos e extinção. Dentre a amostra, 59% dos estudos utilizaram avaliação 
funcional como etapa de pré-intervenção e o restante indicou que fez uso da análise funcional.  Procedimentos baseados na atenção como 
consequência selecionadora mostraram-se viáveis como recurso terapêutico em casos de esquizofrenia. 

ANÁLISE DE TRÊS PROGRAMAS DE RESSOCIALIZAÇÃO OFERECIDOS POR PENITENCIÁRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CUL (Cultura) 
ADRIANA REGINA RUBIO; LARISSA SOUZA DO AMARAL; FABIANA DE OLIVEIRA SOUZA; ROBERTA MATTOS DE OLIVEIRA.  
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - BRASIL.  

As prisões conceituam-se como espaços que idealizam a ressocialização dos detentos. Contudo, nota-se que o número de reincidentes ao crime 
atinge 70% da população carcerária, contrariando a ideia de ressocialização. O objetivo do presente trabalho foi analisar três programas de 
ressocialização oferecidos no sistema penitenciário do Estado de São Paulo e a partir disso, verificar se estas contingências (programas) levam o 
preso à ressocialização ou à reincidência criminal. Para isso, por meio documental, foram analisados três programas do Manual de Boas Práticas 
do Sistema Penitenciário Brasileiro - Centro de Ressocialização (CR), Pastoral Carcerária e Fundação Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel 
(FUNAP) - que objetivam a ressocialização dos presos. A análise foi feita através dos resultados de cada programa, verificando os fatores que 
contribuem para a ressocialização e para a reincidência ao crime. Como resultado, verificou-se que apenas uma parcela da população carcerária 
participa dos programas oferecidos e quando participam efetivamente dos programas, a porcentagem de reincidência diminui, porém, ainda é 
superior à porcentagem de ressocialização. Analisou-se o fato e pressupôs-se que isso ocorre devido à falta de políticas públicas eficazes, que 
proporcionem ao indivíduo, após a liberdade, condições de uma vida digna com direito a educação, saúde, trabalho, lazer, e pelo fato de os 
programas serem oferecidos apenas para uma parte da população carcerária. A ausência de uma contingência de seguimento das ações 
oferecidas pelos programas, de modo que proporcione ao preso à manutenção dos comportamentos ali aprendidos é um dos fatores que o faz 
reincidir ao crime. 

VITIMOLOGIA E A INTERPRETAÇÃO ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL DOS CRIMES DE ASSALTO EM FORTALEZA (CE)  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
NEU (Neurociências e Análise do Comportamento) 
LEONARDO CARNEIRO HOLANDA; WALBERTO SILVA SANTOS; REBECCA COSTA PEIXOTO; THAÍS SOUSA SILVA; THICIANNE MALHEIROS DA 
COSTA.  
UFC, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

No Brasil, os indicadores da violência têm crescido de forma significativa. O aumento no número de assaltos, por exemplo, tem gerado alarde 
midiático em contexto cearense.  No entanto, os estudo focados apenas nos aspectos sociodemográficos do criminoso parecem não ser 
suficientes para compreender o fenômeno de forma satisfatória. O estudo da vítima se mostra, pois, como um passo importante para descrever 
a topografia do comportamento, como um primeiro passo para a análise funcional das respostas violentas. Assim, buscou-se avaliar que 
características do criminoso estão relacionadas ao perfil da vítima de assalto com o intuito de discutir as prováveis contingências envolvidas na 
ocorrência do assalto. Para isso, entrevistou-se, por meio de questionário online e impresso, 362 sujeitos na cidade de Fortaleza (CE) que já 
haviam sido assaltados ou sofrido tentativa de assalto no último ano. A partir de estatísticas de associação (r de Pearson e Chi-Quadrado) obteve-
se o perfil da vítima e o possível perfil do criminoso a ele associado. Esse perfil aponta para um indivíduo mais impulsivo, muito associado ao uso 
de drogas, que arrisca-se muito para cometer o crime. Fatores como privação de recursos materiais, a utilização indevida da coerção por parte 
do Estado, a violência e o consumo como práticas culturais selecionadas, entre outros, poderiam constituir arranjo contingencial favorável à 
prática de assaltos segundo o perfil especulado. Nesse sentido, recomenda-se estudos futuros que possam investigar a prevalência dessas 
contingências macrossociais entre os criminosos e analisar padrões microssocias relevantes na determinação do comportamento violento. 
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O PAPEL DAS REGRAS E AUTO-REGRAS NA PERSISTÊNCIA COMPORTAMENTAL  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
PE (Esporte e fitness) 
SARAH CAROLINNE VASCONCELOS BARROZO; CAMILA FERNANDA SOARES LEAL; ANDRÉ VICTOR ALVES PORTELA; CAROLINY BATISTA OLIVEIRA; 
DYEGO DE CARVALHO COSTA.  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ, TERESINA - PI - BRASIL.  

O efeito sunk cost é a tendência de persistir em um curso de ação, uma vez que um investimento de custo, tempo ou dinheiro tenha sido feito. 
O efeito é considerado mal adaptativo porque apenas custos marginais e benefícios, não custos passados, deveriam influenciar em uma decisão 
racional. O objetivo do presente trabalho é analisar a persistência comportamental em estudantes universitários a partir de quatro cenários 
diferentes – dois de investimento financeiro e dois de investimento pessoal. Os níveis das VI’s foram manipulados inicialmente em quatro 
cenários todos eles simulando cenários típicos de sunk cost. As pessoas tiveram que responder “Sim” ou “Não” à um questionário de 20 questões 
para cada cenário, sendo 80 questões ao todo. Foram manipuladas a presença de regras em uma fase e de outra regra em outra fase. Como 
resultados preliminares, 10 participantes tiveram seus dados coletados e o resultado sugere que as regras tiveram mais efeito nos cenários 
pessoais, tendo taxa média de 75% de persistência. A persistência comportamental média variou de 37,5% do participante com menor 
persistência até 87,5% do participante com maior persistência. Dos cenários que maior produziu persistência foi o cenário 1 com 88%, seguido 
do cenário 3 com 73%, cenário 4 com 47% e por fim o cenário 2 com 42%. Como discussão desse trabalho percebe-se que apesar de haver dois 
tipos de cenários com distintos investimentos, o cenário financeiro aparentemente tinha um investimento pessoal envolvido. 

A CONCEPÇÃO DE CONSCIÊNCIA E SEU USO EM RELATOS DE CASO NA COLEÇÃO SOBRE COMPORTAMENTO E COGNIÇÃO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
OUT (Outra) 
THAÍS PEREIRA BRANDÃO.  
PUC-SP, GUARULHOS - SP - BRASIL.  

A pesquisa foi realizada para um trabalho de conclusão de curso (2015), orientado pelo Professor Denigés Regis Neto (PUC-SP). Foram 
investigadas a definição, função e importância atribuída ao conceito de consciência – segundo a descrição de B.F. Skinner e pela Análise do 
Comportamento – na terapia comportamental realizada no setting clínico. Será apresentada, brevemente, a concepção de consciência segundo 
Skinner e posteriormente a de alguns terapeutas comportamentais. A posição dos terapeutas foi identificada segundo levantamento da 
literatura na coleção “Sobre Comportamento e Cognição”. Foi realizada uma revisão de textos de estudo/relato de caso nos quais contivessem 
as palavras “consciência”, “terapia” e “clínica” e posteriormente uma leitura integral destes textos para identificar: qual tem sido o papel da 
consciência no processo terapêutico clínico do ponto de vista dos terapeutas comportamentais? Os resultados mostraram que descrições de 
comportamentos elaboradas pelos clientes e que os autores consideram importante este repertório comportamental no contexto clínico. Assim, 
foram levantados dois pontos principais: os analistas do comportamento têm dependido das descrições de comportamentos elaboradas pelo 
próprio cliente para ter acesso à vida extra-clínica deste como fonte de informações para a análise; e a consciência também é considerada como 
uma ferramenta que pode contribuir para a manipulação de variáveis do comportamento pelo próprio cliente. 

AUTISMO E TERAPIA ABA: DA INSTALAÇÃO À GENERALIZAÇÃO DE REPERTÓRIO COMPORTAMENTAL NA PRÁTICA CLÍNICA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
SH (Área da Saúde e/ou Hospitalar) 
FERNANDA GISLAYNE DOS SANTOS CARDOSO; CLARISSA DE PONTES VIEIRA NOGUEIRA; ANTONIA CAMILA VIANA BATISTA; FRANCISCA 
NATÁLIA DA SILVA RAMOS.  
FACULDADE LEÃO SAMPAIO, JUAZEIRO DO NORTE - CE - BRASIL.  
Este artigo teve como objetivo discutir sobre algumas das principais contribuições trazidas pelo método da Applied Behavior Analysis (ABA) no 

tratamento de autistas em ambiente clínico. Para tal, foi feito um levantamento de técnicas geralmente utilizadas durante a execução do 

programa em ABA. O estudo aconteceu por meio de pesquisa bibliográfica. É ressaltada a importância do conhecimento sobre o processo 

clínico em todas as etapas em que se encontra o tratamento e são citadas técnicas que possibilitam o manejo de tais comportamentos a serem 

trabalhados como o Ensino por Tentativas Discretas (DTT), o Sistema de Comunicação por Troca de Figuras (PECS) e os procedimentos que 

visam a generalização dos comportamentos aprendidos ao longo da intervenção. 
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PESQUISA EM TAREFAS DE EQUIVALÊNCIA NÃO SERÁ MAIS UM PROBLEMA PARA QUEM NÃO SABE PROGRAMAR: SOFTWARE  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
GABRIEL GLEIDSON DA CRUZ1; MARCIO BORGES MOREIRA2; CRISTIANO COELHO3.  
1,3.PUC-GO, BRASILIA - DF - BRASIL; 2.WALDEN4, BRASÍLIA - DF - BRASIL.  

O objetivo do Software é ter em sua plataforma variáveis utilizadas em pesquisa de equivalência de estímulo; viabilizar ao pesquisador a 
possibilidade de construir seu experimento delineado na plataforma de programação de maneira flexível e independente de um programador. 
O software é composto por um menu com as seguintes possibilidade: Jogar, alunos, experimento e resultados. No botão de jogar é 
disponibilizado o nome do participante e atividade experimental. No botão de alunos, o experimentador tem a possibilidade de fazer o cadastro 
do aluno, matricular o aluno na atividade experimental, listar alunos e alterar cadastro. No botão experimentos, tem cinco subdivisões, 
experimento, protocolos, bloco, tentativas e alterar variáveis. Na subdivisão experimento, o pesquisador pode criar, alterar e duplicar um 
experimento. Em protocolos, o pesquisador pode criar um novo protocolo de atividade, reordenar o protocolo, listar protocolo. Na subdivisão 
bloco, o pesquisador pode configurar o bloco, reordenar o bloco e estabelecer o critérios de aprendizagem. Na subdivisão tentativas, o 
pesquisador pode inserir tentativa, reordenar tentativa e configurar tentativa. Na opção de configurar tentativa, o pesquisador pode programar 
consequências, diagramar a tela de tentativa. No botão de resultados são apresentados gráficos de linha e de barras, tabela com os resultados 
e com as variáveis que o experimentador se propôs medir. A atividade delineada pode ser aplicada em qualquer lugar e em vários laboratórios 
que trabalham com a mesma atividade; a pesquisa desenvolvida em vários laboratórios podem ter seus resultados monitorados por um 
coordenador. 

EQUIVALÊNCIA DE ESTÍMULOS UTILIZANDO-SE UM SOFTWARE ONLINE E VÍDEOS DO YOUTUBE COMO CONSEQUÊNCIA REF  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
GABRIEL GLEIDSON DA CRUZ1; MARCIO BORGES MOREIRA2; CRISTIANO COELHO3.  
1.PUC-GO/WALDEN4, BRASILIA - DF - BRASIL; 2.WALDEN4, BRASÍLIA - DF - BRASIL; 3.PUC-GO, GOIÂNIA - GO - BRASIL.  
Desenvolveu-se uma atividade de equivalência de estímulos com o objetivo de ensinar relações A-símbolo japonês, B-palavra em inglês e C-
imagens; fazendo uso do vídeo como consequência reforçadora. Participaram da pesquisa alunos de um projeto da Universidade PUC-GO e 
alunos do Colégio Público. As crianças que participaram da pesquisa tinham idade de seis a sete anos. A coleta de pesquisa foi realizada em 
cabines experimentais. As tarefas de mathcing to sample foram realizadas em computadores sensíveis ao toque. Todos os participantes fizeram 
pré-treino, treino, e teste.  As relações AB-AC foram ensinadas; testou as relações de simetria BA, CA, e emergência das relações de equivalência 
e transitividade, BC e CB. Três vídeos do youtube foram colocados como possível consequência reforçadora, mas não foi realizada qualquer 
avaliação de reforçadores. Os vídeos das atividades foram os mesmos para todos os participantes. Os resultados demonstraram que todas as 
crianças que participavam do projeto atingiram os critérios nos treinos e nos testes. As crianças da escola pública atingiram critérios nos treinos 
e não atingiram os critérios de todos os testes. Os resultados sugerem que os vídeos tiveram função reforçadora. Concluindo o vídeo teve função 
reforçadora; pode ser um estímulos reforçador de menor custo de resposta ao pesquisador; e gerar menos gastos em sua produção e/ou 
aquisição. O uso do vídeo como uma possível consequência reforçadora, poderá diminuir o tempo de seleção de reforçadores e acelerar o 
procedimento de coleta. 

POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÕES ANALÍTICO COMPORTAMENTAIS PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA.  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
LÍGIA FERNANDES DA SILVA1; JAQUELINE CRISTINE BORDIN2; VÂNIA LÚCIA PESTANA SANT'ANA3.  
1.UEL, LONDRINA - PR - BRASIL; 2,3.UEM, MARINGÁ - PR - BRASIL.  
A violência contra a mulher é um fenômeno que vem sendo debatido por profissionais de diversas áreas do conhecimento. Nas últimas décadas 
esse tipo de violência passou a receber atenção, partir da criação de órgãos voltados ao atendimento multiprofissional à população vitimada e 
de formulação de políticas públicas. Apesar de tais avanços ainda se faz necessário medidas de prevenção a esse tipo de violência. Uma das 
abordagens psicológicas que pode auxiliar tal população é a Análise do Comportamento, cujo objeto de estudo é as relações entre os homens e 
o ambiente. Os analistas do comportamento definem a violência como uma das formas de controle aversivo nas relações humanas. Esse controle 
envolve a punição, o reforçamento negativo - fuga e esquiva - e privações socialmente impostas. A Análise do Comportamento como uma 
disciplina que visa o desenvolvimento de tecnologias que possam resolver os mais diversos tipos de problemas humanos se apresenta como 
uma alternativa promissora ao sugerir medidas de intervenção que alterem esse quadro. Dentre as alternativas têm-se as psicoterapias individual 
e grupal para as vítimas, os agressores e as famílias, além das intervenções direcionadas à prevenção da violência contra a mulher. As 
intervenções objetivando tal prevenção se propõem a treinar uma maior e mais acurada discriminação das contingências envolvidas em 
situações de violência; aquisição de repertório comportamental alternativo e adequado para evitar ou minimizar essas situações (fuga,esquiva 
e enfrentamento,p.ex.) dentre outros efeitos que permitam à vítimas e agressores, alternativas ao uso de controle aversivo em suas relações. 
Considerando isso, a proposta do estudo  tem por objetivo avaliar algumas das políticas públicas nacionais que tratam do tema da violência 
contra a mulher e, a partir dos objetivos visados por elas, propor um trabalho com  intervenções baseadas nos princípios da análise aplicada do 
comportamento. 
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TRAJETÓRIAS DE CONTROLE NO RESPONDER POR EXCLUSÃO EM BEBÊS  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
CUL (Cultura) 
LEYLANNE MARTINS RIBEIRO DE SOUZA; NATÁLIA MARIA SERTORI; MARIA STELLA COUTINHO DE ALCÂNTARA GIL.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  

O responder por exclusão define-se como a emergência da seleção de um objeto indefinido diante da solicitação de um nome indefinido, sem 
ensino prévio entre os estímulos. A regularidade da ocorrência do comportamento é atribuída à presença de duas relações de controle: relação 
de seleção e relação de rejeição. Na relação de seleção, diante de um estímulo modelo novo, ocorre a escolha do estímulo comparação novo, 
sendo a escolha orientada pela propriedade de novidade dos estímulos compartilhada entre eles. Na relação de rejeição, diante de um estímulo 
modelo novo, o participante rejeita os objetos previamente relacionados a outros nomes (definidos), para então selecionar outro objeto 
(estímulo indefinido). É possível identificar a relação de controle utilizada por meio da verificação da aprendizagem da relação que emergiu no 
responder por exclusão. O trabalho visa debater os desempenhos de 11 participantes na verificação sondas de aprendizagem, de acordo com as 
relações de controle presentes em cada tarefa. Foram analisados dois estudos, com 11 participantes entre 13 e 24 meses, e o procedimento 
consistiu do estabelecimento das discriminações condicionais auditivo-visuais com estímulos familiares, sondas de exclusão, sondas de 
aprendizagem e sondas controle. Utilizou-se também o procedimento de ‘máscara’ como uma das opções de escolha para os estímulos de 
comparação. Todos os participantes estabeleceram a LB e responderam por exclusão, porém apresentaram resultados variáveis nas sondas de 
aprendizagem. Observou-se um predomínio de respostas corretas nas tarefas com relações de seleção, em detrimento da totalidade de repostas 
não condizentes nas tarefas com relações de rejeição. De acordo com os avanços da literatura sobre rotas de controle das escolhas, as sondas 
de aprendizagem poderiam ser elaboradas para favorecer a escolha por rota de seleção, tendo em vista a possibilidade de ampliação do 
repertório verbal (estabelecimento de novas relações palavra-referente). 

“QUERO SER INVISÍVEL”:A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO TERAPÊUTICA NO MANEJO DE UM CASO CLÍNICO DE TIMIDEZ  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
MARINA ROCHA SOARES1; LUCIANA WERNECK2.  
1.UNB, BRASILIA - DF - BRASIL; 2.IBAC, BRASILIA - DF - BRASIL.  
Abordagens clínicas baseadas na Filosofia do Behaviorismo Radical e na Ciência da Análise Experimental do Comportamento têm 

recentemente enfatizado a importância da Relação Terapêutica no sucesso da psicoterapia, especialmente quando há dificuldades nos 

relacionamentos interpessoais. O presente estudo descreve o processo terapêutico de uma jovem de 18 anos com queixa de ansiedade em 

situações sociais (tremor, dormência, taquicardia, enjôo, sensação de desmaio). Durante os encontros, observou-se padrão comportamental 

de corresponder às expectativas dos outros e fuga/esquiva de situações que potencialmente demonstrassem discrepância entre a opinião da 

cliente e de outras pessoas. Priorizou-se durante os atendimentos a construção de um vínculo genuíno. Ademais, já que as interações 

estabelecidas pela cliente em seu ambiente natural são prejudicadas, a construção de uma relação diferenciada e as interações com a 

terapeuta representaram ricas oportunidades de aquisição de repertórios relacionais. Para tanto, utilizou-se técnicas e recursos terapêuticos 

como a escuta não punitiva, validação de comportamentos e dos sentimentos, atividades que favorecem autoconhecimento (metáforas, 

quadros, músicas) e atividades de encenação de situações cotidianas. Evitou-se a emissão de regras, apresentando questionamentos que 

estimulassem a auto-observação e autoconhecimento. Houve diminuição da freqüência de solicitação de soluções (i.e. regras) para a 

terapeuta, ampliação da descrição de contingências que influenciam seus comportamentos, emissão de opiniões sobre temas diversos durante 

a sessão e iniciativas de discordância em situações sociais fora da sessão terapêutica. Conclui-se, portanto, que o investimento no 

desenvolvimento de uma relação genuína de afeto e confiança foi um recurso terapêutico fundamental para o manejo do caso clínico aqui 

apresentado. 

UMA PERSPECTIVA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL SOBRE O CIÚME  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
SAMYLE CLÍCIA NASCIMENTO COSTA; GISLAYNE DA CUNHA LIMA; MARIA DO NAZARÈ DE CARVALHO.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, CRUZ - CE - BRASIL.  

O presente trabalho tem como objetivo analisar o repertório comportamental, ciúme, com base na teoria analítico-comportamental. Para tal, 
utilizamos os três níveis de seleção por consequência além de propostas explicativas de autores como Menezes e Castro (2001)e  Costa (2005). 
Ao falar sobre ciúme, Skinner aponta para a possibilidade de o ciúme ser compreendido como raiva. Ressalta, também, o papel fundamental da 
configuração social para explicar a presença ou ausência do ciúme. Coloca a competição como um elemento chave à existência e compreensão 
do ciúme. Para Menezes e Castro (2001), o ciúme seria um sentimento que ocorre em uma situação que sinaliza possibilidade de perda de 
reforço para outro indivíduo, podendo envolver a emissão de respostas coercitivas que visam evitar esta perda e a produção de consequências 
reforçadoras e/ou punitivas para o comportamento dos indivíduos envolvidos. O trabalho também aponta para algumas limitações nas 
conceituações conceituais existentes. 
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RESPOSTAS VERBAIS DE BEBÊS ATÉ 26 MESES EM BRINCADEIRAS NA CRECHE  
COMUNICAÇÃO ORAL  
CUL (Cultura) 
GRAZIELE THOMASINHO DE AGUIAR; MARIA STELLA COUTINHO DE ALCÂNTARA GIL.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, JABOTICABAL - SP - BRASIL.  

Comportamentos verbais são operantes com consequências mediadas por outras pessoas. Para compreender sua aquisição é importante 
estudar emissões de crianças em situação natural. O objetivo deste trabalho foi verificar a taxa de respostas de balbucios, ecoicos, mandos, 
tatos e intraverbais de crianças entre 13 e 24 meses em situação de brincadeira. Participaram 10 crianças (P1 - P10) de 13 a 24 meses no início 
do procedimento, com desenvolvimento típico, em uma creche filantrópica. Durante quatro meses, duas vezes por semana, foram registrados 
dois minutos de brincadeiras de um adulto com cada um dos participantes com brinquedos em ambiente de creche. Os desempenhos dos 
participantes foram transcritos e categorizados de acordo com topografia e categoria funcional das emissões: balbucios-som sem sentido; 
ecoicos-repetir palavra; intraverbal-repetir sequência oral; tato-nome de objeto; mando-pedir objeto. Foi calculada a taxa de 
respostas/minuto das categorias a cada mês. Participantes mais velhos (com mais de 20 meses) apresentaram maior taxa total de respostas do 
que participantes mais novos. Houve tendência crescente de ecoicos e tatos para P1, P5, P7, P8, P9 e P10 e de mandos para P1, P6, P7, P9 e 
P10. Participantes P2 e P7 apresentaram tendência decrescente de balbucios, que permaneceu estável para os demais. Seis crianças não 
emitiram intraverbais e P6 e P7 passaram a emiti-los aos 22 meses e P9 e P10 aos 26 meses. Os resultados corroboram os dados encontrados 
na literatura indicando o aumento dos tatos/ecoicos a partir dos 18 meses e de intraverbais a partir dos 21. 

 
ANORGASMIA FEMININA: CONCEITO E TRATAMENTO À LUZ DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CV (Comportamento verbal) 
MARIANA SILVA VIRGÍNIO.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

A anorgasmia feminina é uma disfunção sexual que se refere à incapacidade ou dificuldade apresentada pela mulher em atingir orgasmos. 
Embora os números de mulheres com anorgasmia que chegam ao consultório de terapia sexual tenha diminuído, eles ainda são elevados. Há 
quatro tipos de anorgasmia: a pré-orgasmia, a primária, a secundária e a situacional. Questões de base orgânica podem estar relacionadas à 
referida disfunção sexual, todavia cabe ao Analista do Comportamento verificar e intervir em questões de cunho psicossocial. Os aspectos 
ambientais presentes na história de vida do indivíduo e na sua cultura são os fatores que mais contribuem para a construção de comportamentos 
sexuais inadequados. A utilização de inventários, testes e questionários de cunho sexual como ferramenta complementar é de grande valia para 
a atuação do terapeuta. Existem técnicas gerais e específicas para o tratamento da anorgasmia feminina, no entanto, cabe ao psicoterapeuta 
aplicá-las de acordo com a cliente, salvaguardando sempre os limites físicos, morais, pessoais e sociais dela. O presente trabalho pretende, por 
meio de uma revisão bibliográfica, apresentar um apanho acerca do conceito da supracitada disfunção sexual feminina e das técnicas destinadas 
ao seu tratamento, sob uma perspectiva analítico comportamental. 

CONDIÇÕES PARA O USO DO TERMO DESENVOLVIMENTO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
PEDRO CAPELLI; CAROLINE ASSIS DIAS.  
UFMS, PARANAIBA - MS - BRASIL.  

INTRODUÇÃO: Este trabalho realiza uma reflexão sobre as produções em Análise do Comportamento que se apropriam metodologicamente do 
termo Desenvolvimento Humano. Sabe-se que desenvolvimento não é um conceito clássico da Análise do Comportamento. No que diz respeito 
a compreender a aquisição e manutenção das ações humanas o conceito de aprendizagem proposto por Skinner se dá como suficiente. 
Abordagens distintas que fazem menção ao desenvolvimento ou têm o mesmo como objeto de estudo, tipicamente expressam noções de 
causação, estrutura e temporalidade para dar conta das mudanças observadas. Algumas produções em Análise do Comportamento propõem 
formas de dar conta destes problemas e se aderem ao uso do desenvolvimento. OBJETIVOS: Investigar quais foram as condições históricas para 
que houvesse o intercambio entre práticas e conceitos analítico comportamentais e psicologias do desenvolvimento. MÉTODO: Realizou-se uma 
revisão da literatura voltada aos temas Behaviorismo Radical, Análise do Comportamento e Psicologias do Desenvolvimento. Utilizou-se da 
biblioteca do campus e de mecanismos de busca na internet. RESULTADOS: A literatura apresenta satisfatoriamente o estompim para que 
analistas do comportamento viessem a se apropriar do tema desenvolvimento. Constatou-se que acontecimentos históricos impuseram a 
aproximação de profissionais de ambas as áreas. O período entre guerras (1914-1945) levou profissionais europeus a ocuparem cadeiras em 
universidades norte-americanas, consolidando a influencia entre teorias distintas. Bijou foi o pioneiro para uma reformulação teórica sobre 
desenvolvimento em análise do comportamento. CONSIDERAÇÕES: Desde então é notória a concepção de Bijou nas posteriores produções sobre 
desenvolvimento em Análise do Comportamento. A ocupação deste termo ainda é questionável. 
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"DE BRAÇOS ABERTOS'': ANÁLISE DE UM PROGRAMA DE REDUÇÃO DE DANOS DA CIDADE DE SÃO PAULO.  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CV (Comportamento verbal) 
GABRIEL MARTINS RAMALHO; ANA BEATRIZ FILGUEIRAS TELES; TAFNES VARELA MARTINS; MARCELO GÓIS CORDEIRO BARROSO; DARLAN 
MOURA TABOSA; IGOR DE MENEZES GUIMARÃES; TAÍS BASTOS DA NÓBREGA; JORGE WAMBASTER FREITAS FARIAS.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  
De acordo com o II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas , em uma pesquisa feita pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
, o Brasil foi considerado um dos países no qual o consumo de estimulantes como a cocaína e o crack tem aumentando, enquanto que na maioria 
das nações o consumo está reduzindo.Atualmente o crack trata-se de uma das grandes substâncias psicoativas que norteiam políticas públicas 
brasileiras sobre drogas, contudo ainda existe uma gama de problemas em relação à regulamentação dos conhecimentos científicos, de técnicas 
e modelos de intervenção apropriados para lidar com esse fenômeno biopsicossocial.O comportamento de usar drogas, por se tratar de um 
fenômeno complexo, tem que ser entendido como algo que vai além do efeito psicotrópico da substância, abrangendo aspectos biopsicossociais 
sendo assim a perspectiva analítico comportamental pode ser extremamente útil para a compreensão de tal fenômeno.Através de questões 
como estas se torna necessária a avaliação da qualidade de tais políticas públicas voltadas para dependência química propondo alterações com 
o intuito de otimizar cada vez mais a atuação, dando conta da demanda de forma mais eficaz. Técnicas interventivas e modelos de tratamento 
diversos tentam dar conta do problema da dependência do crack, porém tais modelos e práticas demonstram ser insuficientes para a atual 
demanda nacional.Desta maneira, o presente trabalho objetiva analisar, através de uma abordagem analítica comportamental, o programa “De 
Braços Abertos”, caracterizado como uma política pública, desenvolvida pela prefeitura de São Paulo, que busca contribuir para a redução de 
danos causados pelas drogas, principalmente o crack, ao delinear propostas, ações e resultados na região da Luz da cidade e buscar compreender 
se a política pública trata-se de uma metacontingência ou uma macrocontingência e quais tem sido as consequências e o produto direto dessa 
programa para a comunidade 

ANÁLISE DA INTERAÇÃO MÃE E CRIANÇA CEGA  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
CUL (Cultura) 
ALESSANDRA CORNE CANOSA; LIDIA MARIA MARSON POSTALLI.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SÃO CARLOS - SP - BRASIL.  
Uma questão relevante no desenvolvimento da criança cega refere-se ao processo de interação mãe-criança. Estudos nesta área investigaram 
aspectos relacionados ao estilo de interação da mãe com seu filho e o desenvolvimento da criança e demonstraram a importância da interação 
inicial para a promoção de estimulação adequada e aquisição de habilidades pela criança em diversas áreas de desenvolvimento. Este estudo 
objetivou descrever a interação mãe-criança cega em situações de cuidados básicos (alimentação e higiene). Participaram três crianças cegas, 
de zero a três anos de idade, e suas mães. As mães foram devidamente esclarecidas sobre os objetivos do estudo e assinaram o termo de 
consentimento livre e esclarecido. As filmagens foram realizadas pelas mães em suas próprias residências e analisadas pelo emprego de dois 
protocolos de análise de interação diádica (Protocolo de Categorias de Análise das Filmagens de Interação e Protocolo de Avaliação da Interação 
Diádica). Os resultados indicaram que as mães utilizaram, principalmente, comandos e motivação durante as atividades, além de 
comportamentos de afeto e responsividade ao filho. As crianças mantiveram-se atentas e engajadas nas atividades e demonstraram afeto 
positivo e envolvimento. Tais comportamentos demonstram a oportunidade, especialmente das mães, de manter a interação das díades e estão 
de acordo com dados de pesquisa da área. Foram verificados também comportamentos das mães para estimular o desenvolvimento cognitivo 
e da linguagem da criança. Os resultados demonstram a importância da interação mãe-filho para o desenvolvimento infantil e podem contribuir 
na elaboração de programas de intervenção com mães e filhos com deficiência visual. 

A DESFUSÃO COGNITIVA NA TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO: QUAIS OS PROCESSOS BÁSICOS ENVOLVIDOS?  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
OUT (Outra) 
DANIEL AFONSO ASSAZ; CLAUDIA KAMI BASTOS OSHIRO.  
USP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  
Com mais de 100 ensaios clínicos randomizados realizados e mais de 80 livros publicados, a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) vem 
ganhando bastante destaque nos últimos anos. A ACT tem, como principal objetivo, o desenvolvimento da flexibilidade psicológica através de 
aceitação, desfusão cognitiva, contato com o momento presente, senso de self como contexto, clarificação de valores e ação comprometida. 
Porém, apesar dos proponentes da ACT a incluírem dentro da “Análise Comportamental Clínica”, muitos analistas do comportamento 
apresentam, não sem motivo, dificuldade em entender como os termos do modelo de flexibilidade psicológica estão relacionados com processos 
comportamentais básicos. A presente apresentação se propõe a clarificar essa relação referente ao termo “desfusão cognitiva”. A desfusão 
cognitiva é caracterizada por uma sensação de distanciamento psicológico, onde os eventos privados são vistos apenas como experiências 
psicológicas e não um reflexo da realidade. Essa nova forma de se relacionar com os próprios eventos privados implica que tais eventos, que 
atuam como estímulos antecedentes nessa contingência, tiveram suas funções alteradas. Porém, tal transformação de estímulos é o resultado 
de um processo comportamental, e não um processo em si. Nesse sentido, a apresentação discutirá alguns processos básicos que podem 
propiciar essa mudança de função de estímulos antecedentes privados e como esses processos estão presentes nos diversos exercícios de 
desfusão cognitiva da ACT. 
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ELIMINAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE VÔMITO AUTO INDUZIDO DE UMA CRIANÇA COM TEA EM UM AMBIENTE ESCOLAR  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
SH (Área da Saúde e/ou Hospitalar) 
MARINA TRUNCI OLIVEIRA; FLAVIA FRASCINO CASSARO; KAINAN LEAL TEIXEIRA; FABIANA PIGNATARO ROCHA; SILVIA NERI MARINHO; ANA 
CLAUDIA SCATIGNO BRUNO; CARMEN LYDIA DA SILVA TRUNCI DE MARCO; MECA COIMBRA ANDRADE.  
COLÉGIO PAULICÉIA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Os TEA são transtornos do desenvolvimento de causas neurobiológicas e diagnosticados por critérios eminentemente clínicos, abrangendo a 
interação social, comunicação e comportamento, não havendo ainda um marcador biológico que o caracterize. Assim, estabeleceu-se o objetivo 
de eliminar o comportamento de vômito auto induzido de uma criança com TEA, utilizando-se o seguinte método: uma criança de 8 anos, do 
sexo masculino, com diagnóstico de TEA que estuda em escola particular de São Paulo; utilização de folhas de registros individualizadas de 
ocorrência do comportamento de vomitar, antes e após as intervenções (em 2 fases, sendo que a segunda foi composta por 5 intervenções e 
manipulação de variáveis específicas em relação às contingências estabelecidas em cada uma delas), além das observações indiretas. O aplicador 
dos procedimentos foi treinado de forma sistemática e contínua e o registro foi monitorado por quatro psicólogos comportamentais, a fim de 
garantir a fidedignidade dos resultados. Por meio de observações indiretas e com dados coletados por doze dias, constatou-se que o 
comportamento de evocar vômito competia com outras atividades sociais e acadêmicas que impossibilitavam seu desenvolvimento. Foram 
realizadas e medidas diversas intervenções, e.g., medição de quantidade de ingestão de alimentos e líquidos, o aluno passou a tomar banho 
toda vez que vomitava, banho não contingente e uso de caixa de estímulos sensoriais. Observou-se que o procedimento das caixas sensoriais 
em intervalo variável foi eficaz para extinguir o comportamento de vomitar e manipular o vômito do aluno, bem como para melhorar o seu 
desempenho acadêmico e social nas atividades escolares. 

DIAGNÓSTICO DE FOBIA DE ESPAÇO E INTERVENÇÃO REALIZADA NA MODALIDADE DE ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
SH (Área da Saúde e/ou Hospitalar) 
MAISA PICCIRILLO SARAIVA; PATRICIA BRAZ SANTOS; CYNARA DE S BARRETO MANZIONE; MARCELA BRAZ FERRARETTO.  
AMBAN/IPQ-HCFMUSP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Sabe-se que a fobia situacional de espaço se trata de um subtipo ainda pouco estudado do diagnóstico de fobia específica, caracterizado pela 
presença de medo excessivo e persistente relacionado a uma determinada situação, que não seja situação de exposição pública ou medo de ter 
um ataque de pânico. O presente trabalho apresenta análises realizadas durante o acompanhamento terapêutico de uma paciente diagnosticada 
com fobia de espaço, requisito para a conclusão do curso de formação em Acompanhamento Terapêutico do AMBAN-HCFMUSP. A paciente 
apresentava uma história pregressa de oito anos com a diminuição progressiva da resposta do comportamento de andar, tendo como primeira 
hipótese diagnóstica a agorafobia e, posteriormente, foram identificados os critérios para o diagnóstico de fobia situacional. Os atendimentos 
tiveram como embasamento teórico os princípios da Análise do Comportamento e estabeleceu-se como objetivo terapêutico a diminuição da 
ansiedade frente a situação fóbica de andar. Sintomas de ansiedade foram trabalhados com o uso da técnica de respiração diafragmática, 
relaxamento progressivo de Jacobson e exposição com prevenção de resposta. No decorrer dos atendimentos foram encontradas dificuldades 
de comunicação entre os membros da família e baixa adesão da paciente à tratamentos terapêuticos em geral.  Este caso foi atendido por um 
período de um ano e com a frequência de três vezes por semana. Houve avanço em relação à diminuição da ansiedade, foram percorridos 
trajetos sem que a paciente necessitasse de apoio para andar, foram encontrados desafios referente à generalização dos comportamentos 
emitidos durante os atendimentos e inclusão de tarefas cotidianas que possibilitem generalização das estratégias de autocontrole com sequente 
diminuição da ansiedade. 

EFEITO DE TREINOS ECÓICOS NA APRENDIZAGEM DE NOMEAÇÃO EM CRIANÇAS COM DESENVOLVIMENTO TÍPICO  
COMUNICAÇÃO ORAL 

PESQUISA APLICADA  

TATIANE KLISIEVICZ CHAPULA; ALINE DA SILVA CARBOBIACH; BRUNO ANGELO STRAPASSON.  
UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL.  

O operante verbal Ecóico é apresentado na taxonomia de Skinner como um facilitador para a aprendizagem de novos comportamentos verbais. O 

objetivo desta pesquisa foi investigar se o operante ecóico é facilita a aquisição de novos tatos. Cinco crianças com desenvolvimento típico e 

idades entre oito e doze anos serviram como participantes em um delineamento de reversão ABA. Na linha de base, os participantes foram 

submetidos a treinos de discriminação de imagens abstratas na presença de pseudopalavras. Atingido o critério de aprendizagem de identificação 

as crianças foram submetidas a testes de nomeação. A segunda fase consistia em uma replicação da primeira antecedida por um treino ecóico, 

realizado no início de cada sessão, com um conjunto de palavras que incluía as palavras a serem usadas nas etapas de treino e teste. A terceira fase 

consistiu em um retorno à linha de base. Dois participantes apresentaram desempenhos muito altos já na primeira fase. Os outros três participantes 

tiveram desempenhos de nomeação melhores na Fase 2 do que nas demais fases. A maior parte dos erros ocorreu nas sessões experimentais nas 

quais os participantes acertaram a identificação já no primeiro bloco de tentativas, situação na qual houve menor exposição aos estímulos que 

seriam nomeados ao final da sessão. Sugere-se que os resultados aqui apresentados apoiam a hipótese de que o estabelecimento de operantes 
verbais ecóicos pode facilitar a aprendizagem de nomeação. 
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ANÁLISE FUNCIONAL, STRESS E QUALIDADE DE VIDA EM UM PORTADOR DE CEFALEIA CRÔNICA DIÁRIA  

COMUNICAÇÃO ORAL  

CV (Comportamento verbal) 

REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES.  

USP, ITATIBA - SP - BRASIL.  

V., homem, 53 anos, casado, funcionário de RH, encaminhado para Terapia Comportamental pelo neurologista, devido a um quadro de cefaleia 
crônica diária refratária. A terapia evidenciou inabilidade de comunicação assertiva nas relações com família e chefe, tornando-se fonte de 
consequências aversivas. Apresentava altos níveis de stress e baixa qualidade de vida. Foi realizada análise molar do caso, investigando os 
aspectos amplos de seu comportamento e os aspectos moleculares, as características comportamentais específicas. Pelos dados de sua história, 
avaliou-se a relação entre os episódios dolorosos e os conflitos profissionais e familiares. Levantou-se as hipóteses funcionais sobre as 
experiências pregressas que contribuíram para o estado atual. Relatou ser a vida profissional insatisfatória e sentir incapacidade de tomar 
decisões. Foi educado sob o controle excessivo de regras arbitrárias. O cliente adotou o modelo paterno e não conseguia discriminar seus 
comportamentos. A terapia objetivou a modelagem sistemática de comportamentos assertivos, expressão adequada das emoções e expansão 
das habilidades sociais. Buscou-se ensiná-lo a identificar os estímulos antecedentes aos comportamentos, respostas e consequências 
resultantes, levando-o a um entendimento funcional de suas ações. Agora ele discrimina as contingências que controlam seus comportamentos, 
assim como avalia e produz novas consequências em seus relacionamentos. Está mais assertivo e aprendeu a colocar limites. Adquiriu maior 
variablidade comportamental para não produzir esquivas nas relações, colocando-se de forma autoconfiante. Discrimina as contingências 
relacionadas aos seus comportamentos, identificando os estímulos que os antecedem e os consequenciam, assim como as operações 
estabelecedoras que o motivam a realizar suas escolhas. Os episódios de cefaleia diminuíram. Apresenta qualidade de vida satisfatória e baixo 
nível de stress. Assinado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
SH (Área da Saúde e/ou Hospitalar) 
LORENA MELO MAGALHÃES; VIVIANE OLIVEIRA PAES; GABRIELA FERREIRA PINTO; MARIANA GARCIA DOS SANTOS; VINICIUS SANTOS 
FERREIRA.  
UFMS - CPAR, PARANAÍBA - MS - BRASIL.  
Alguns estudos verificaram que os agentes comunitários de saúde (ACS) estão submetidos a situações de estresse laboral. Uma importante 

parte deste ambiente de trabalho aversivo parece ser ocasionado por situações sociais conflitantes tanto com a população atendida, quanto 

com os funcionários da unidades de saúde. Para diminuir tais conflitos sociais este trabalho objetiva apresentar um protocolo de 

desenvolvimento de habilidades sociais para os ACS, baseado em uma perspectiva analítico-comportamental. O desenvolvimento deste 

protocolo faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo, em andamento. O protocolo pretende desenvolver repertórios comportamentais 

que possibilitem a autonomia no enfrentamento de situações sociais estressoras, diminuindo o estresse laboral e melhorando assim a 

qualidade de vida dos ACS. O protocolo foi planejado para ocorrer em 6 sessões de 2 horas de duração, segue uma breve descrição dos 

conteúdos programados por sessão: 1ºsessão- motivação e adesão ao programa; 2º sessão- direitos humanos básicos e assertividade; 3º 

sessão- elogiar, agradecer e ouvir; 4º sessão- empatia, fazer e recusar pedidos; 5º sessão- lidar com críticas, reconhecer o erro e pedir 

desculpas; 6º sessão- resolução de problemas. O protocolo focará no desenvolvimento de assertividade e em estratégias de resolução de 

problemas que podem ser aplicadas a diversos conflitos sociais. Também é ressaltado um enfoque na generalização das habilidades treinadas 

para o ambiente laboral e pessoal. 

ANSIEDADE: UMA BREVE ANÁLISE DA PRÁTICA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
TEREZINHA FÁTIMA DE OLIVEIRA FERBER; ROBERTA MAIA MARCON.  
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS, GOIANIA - GO - BRASIL.  

O presente artigo teve como objetivo identificar e apresentar procedimentos de avaliação funcional e de tratamento empregados em programas 
de intervenção para ansiedade e investigar como os analistas de comportamento demonstram a eficácia da intervenção utilizada para 
determinada mudança no comportamento, a partir de revisão sistemática da literatura. Foram utilizados trabalhos teóricos, de intervenção e 
pesquisas básica e aplicada, envolvendo o comportamento emocional de ansiedade, publicados por analistas de comportamento em periódicos 
nacionais de psicologia. Os resultados destacaram os procedimentos mais utilizados para avaliação e intervenção em casos de transtornos de 
ansiedade. Concluiu-se que os mesmos cumprem a função de estratégias de avaliação e de intervenção viabilizadoras de uma melhor eficácia 
do processo terapêutico. 
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DISCUSSÃO NA LITERATURA SOBRE A DISTINÇÃO ENTRE REFORÇAMENTO POSITIVO E NEGATIVO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
VINICIUS SANTOS FERREIRA; CÉSAR AUGUSTO BARTH.  
UFMS - CPAR, GOIANIA - GO - BRASIL.  

Discordâncias na literatura são encontradas quanto a uma definição acurada sobre a natureza dos reforçardes. Os parâmetros para a distinção 
entre reforçamento positivo e negativo não são equivalentes para diversos autores na literatura. Tradicionalmente a diferenciação  entre 
positivo e negativo é realizada com base na adição ou na remoção de estímulos, entretanto este é um parâmetro que é criticado por alguns 
autores devido a ambiguidade entre as duas operações em diversas situações nas quais a adição ou remoção poderia variar confome a 
interpretação do observador, como no exemplo de Weiss e Laties (1961) em que um rato numa câmara fria pressionava uma barra para aquecer 
a câmara, tal comportamento poderia ter sido interpretado como positivamente ou negativamente reforçado, pela adição de calor ou remoção 
do frio. O presente estudo objetivou realizar uma revisão bibliográfica sobre a distinção entre reforçamento positivo e negativo na literatura. 
Para isso foi realizada uma pesquisa não sistemática da literatura analítica comportamental. Resultados demonstraram que os parâmetros para 
a distinção não são de plena concordância na literatura. Para alguns autores, distinção entre positivo e negativo poderia ser abandonada. 
Entretanto diversos autores indicam diferentes motivos para a manutenção da distinção entre reforço positivo e negativo. Os principais 
argumentos são: 1) a necessidade de se observar as alterações em estímulos que envolvem condições pré e pós mudanças, nas quais é possível 
determinar que o estímulo relevante está presente ou ausente; 2) a eliciação dos respondentes emocionais; 3) a distinção  das consequências 
de comportamentos  positivamente ou negativamente reforçadas sobre o responder e; 4) a utilidade da manutenção da distinção entre positivo 
e negativo devido ao seu uso no ensino e planejamento de contingências eficazes. Futuras pesquisas são necessárias para ampliar os dados 
referentes a distinção entre a natureza dos reforçadores. 

“CONSTRAINT-INDUCED THERAPY”: UM MODELO ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL DE NEURORREABILITAÇÃO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PC (Prática Clínica) 
JOSÉ ÂNGELO MOUTA NETO.  
UFC SOBRAL, SOBRAL - CE - BRASIL.  
A Neurorreabilitação é uma área de estudos e atuação profissional que envolve intervenções junto a sujeitos com lesões cerebrais diversas. Os 

estudos em Psicologia nesse âmbito envolvem modelos diversos de atuação; no entanto, existem poucos estudos em Análise do 

Comportamento dialogando com esse campo específico. O objetivo deste trabalho é apresentar um modelo analítico-comportamental de 

Neurorreabilitação chamado “Constraint-Induced Movement Therapy” (CI Therapy), desenvolvido por Edward Taub e colaboradores na 

University of Alabama, e discutir implicações possíveis em termos de pesquisa e aplicações do saber analítico-comportamental. Como método, 

realizou-se uma revisão da literatura sobre a temática na base de dados Pubmed, utilizando como descritores de busca “Constraint-Induced 

Movement Therapy” e “Constraint-Induced Therapy”; foram incluídos os estudos em língua inglesa compreendidos entre os anos 2000 até 

maio de 2015. Como resultados, observou-se que a CI Therapy tem como base a noção de não uso aprendido (learned nonuse), que resulta de 

alterações drásticas em contingências de reforçamento, as quais podem levar a alterações substanciais no Sistema Nervoso Central, 

contribuindo com a ocorrência de uma queda na frequência de certas ações pós-lesão. A CI Therapy vem sendo utilizada como uma 

intervenção analítico-comportamental que proporciona alterações compensatórias nas contingências de reforçamento; estas intervenções 

produzem mudanças plásticas no cérebro lesionado (neuroplasticidade), a qual está correlacionada com seu efeito terapêutico. Esse modelo 

pode funcionar como exemplo de como mudanças comportamentais podem produzir uma reorganização cerebral. A CI Therapy vem sendo 

utilizada com eficácia em situações como reabilitação motora após acidente vascular cerebral, traumatismo crânio-encefálico, esclerose 

múltipla, paralisia cerebral infantil, e reabilitação de linguagem em pacientes com afasia. 

RELAÇÕES ENTRE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA A PARTIR DE UM ESTUDO DE CASO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PC (Prática Clínica) 
AMANDA BARROSO DE LIMA.  
UFC, FORTALEZA - CE - BRASIL.  
O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo de caso a fim de demonstrar como a análise do comportamento pode colaborar com a 
avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica busca compreender o funcionamento cerebral utilizando-se de testes cognitivos, 
avaliação qualitativa pautada em observações do comportamento do paciente e entrevistas. A Análise do Comportamento considera a história 
de vida (ontogênese), aspectos culturais e características da espécie (filogênese) enquanto determinantes do comportamento de um 
organismo, que é observado em sua totalidade a partir de uma visão monista e funcionalista. Sabe-se que a interação organismo-ambiente 
pode favorecer alterações cerebrais, levando a mudanças comportamentais; dessa forma, a visão analítico-comportamental amplia o processo 
de avaliação neuropsicológica no que tange à análise de contingências. O método utilizado foi a análise qualitativa por meio de um estudo 
sobre o caso de uma pré-adolescente do sexo feminino atendida em uma clínica-escola de Neuropsicologia em Fortaleza-CE, buscando-se 
descrever a utilização da análise do comportamento durante o processo de avaliação neuropsicológica. Os resultados da avaliação indicaram 
déficits no repertório da pré-adolescente que podem estar relacionados com sua história de vida, fazendo-se possível compreender as 
alterações cerebrais a partir da análise de sua interação com o ambiente. 
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ALTERAÇÃO DO COMPORTAMENTO GOVERNADO POR REGRAS ATRAVÉS DO PARADIGMA DA EQUIVALÊNCIA DE ESTÍMULOS  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
NATHÁLIA SABAINE CIPPOLA; CAMILA DOMENICONI.  
UFSCAR, SÃO CARLOS - SP - BRASIL.  
Para que o controle de estímulos se estabeleça, é necessária uma história de reforçamento diferencial. Um procedimento específico para o 

estudo do controle condicional é denominado de matching-to-sample. Alguns estudos mostram a reversão dessas classes equivalentes e 

outros a resistência na reversão das mesmas. O presente estudo teve como objetivo alterar o controle do comportamento de seguir regras 

através do procedimento de macthing-to-sample Participaram desta pesquisa 40 estudantes do segundo ano do ensino médio, com idades 

entre 15 e 17 anos. A pesquisa foi composta de dois procedimentos. O estudo 1 foi dividido em cinco fases: pré-teste, treino, pós-teste, 

reforço diferencial e re-teste. A tarefa de matching to sample consistiu em uma série de tentativas de discriminação condicional, com 

estímulos que pertenciam a três diferentes conjuntos: A, B e C. Sendo A símbolos sinal de “correto” verde e sinal de “errado” vermelho. Os 

estímulos B forma abstrata e os estímulos C1 e C2 eram, respectivamente, descritores de três contingências consideradas previamente falsas e 

as outras três descritoras de contingências consideradas previamente verdadeiras. No estudo 2 os participantes que não apresentaram 

reversão de classe passaram por um procedimento de apresentação de contingências opostas às regras em questão, na condição leitura de 

reportagens e interação com o pesquisador. Como resultado observou-se que 21 participantes apresentaram 85% ou mais de acerto no teste 

de equivalência e os outros 19 participantes que passaram pelo estudo 2 apresentaram reversão de classes após terem ouvido descritores 

opostos à regras ditos pelo pesquisador. O grupo que leu reportagens teve apenas seis participantes que apresentaram resultados satisfatórios 

no teste de equivalência. Com os resultados pode-se concluir que o paradigma da equivalência de estímulos não foi suficiente para reversão 

de regras pré-experimentais e que o contato com contingências opostas e a interação verbal com o pesquisador foi bastante efetiva. 

A BUSCA PELO CORPO PERFEITO: UMA ANÁLISE COMPORTAMENTAL  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
CV (Comportamento verbal) 
TEREZA ATTEM FÉLIX SANTOS MANPETIT; CRISTIANE COSTA FONSECA.  
NÚCLEO MARANHENSE DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO - NMAC E UNIVERSIDADE UNICEUMA., SAO LUIS - MA - BRASIL.  

O padrão de “corpo perfeito” imposto pela mídia e sociedade traz grande impacto para as pessoas que o almejam e o buscam incessantemente. 
Desse modo, a constante insatisfação com o corpo mediante o sentimento de inadequação, pode trazer como consequências a baixa autoestima, 
sentimentos de insegurança, alterações na autoimagem, e até mesmo pode favorecer o desenvolvimento de transtornos alimentares, dentre 
outros. Este trabalho tem como objetivo principal investigar e discutir sobre os padrões comportamentais relacionados à busca pelo corpo 
“perfeito”, veiculado pelos meios de comunicação e aceito como ideal pela sociedade, contribuindo para a instalação de várias autorregras que 
associam beleza e felicidade com este padrão de corpo e as consequências que estas trazem. Com o objetivo de analisar tais comportamentos, 
foi aplicado um questionário em 25 voluntários que praticam musculação em uma determinada academia da cidade de São Luís (MA). Os 
resultados obtidos demonstraram uma grande preocupação (principalmente por parte das mulheres) com a autoimagem e grande parte relatou 
se sentir pressionado de alguma forma a obter tais padrões corporais. 

EFEITOS DO ISOLAMENTO SOCIAL SOBRE A PERSISTÊNCIA NA PROCURA DE ÁLCOOL  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
DIANA CORTÉS-PATIÑO; CATALINA SERRANO RAMOS; FRANCISCO ANDESON GONÇALVES CARNEIRO; YULLA CHRISTOFFERSEN KNAUS; MIRIAM 
GARCIA MIJARES.  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

O isolamento social durante o crescimento tem demonstrado afetar o consumo de álcool durante a etapa adulta. No entanto, pouco é sabido 
sobre como o isolamento afeta outros comportamentos relacionados com a dependência, como a persistência na procura de álcool. O presente 
estudo investiga os efeitos do isolamento sobre a persistência na procura de álcool e sacarose. Vinte e dois ratos Wistar foram divididos em dois 
grupos depois do desmame: Isolamento (ISO, n=11) e Interação (INT, n=11). Após 60 dias, foi iniciado o treino para que os sujeitos se 
autoadministrassem álcool em uma caixa operante. Quando o consumo dos ratos atingiu doses ativas de álcool, começou a linha de base, que 
consiste do treino num esquema múltiplo de reforço arranjando álcool na presença de um estímulo, e uma solução de sacarose na presença de 
outro estímulo. Após estabilidade no responder na linha de base em ambos componentes, a persistência na procura dos reforçadores será 
avaliada como resistência à extinção. Os resultados da fase de treino evidenciaram que os ratos isolados consumiram mais álcool (p< .05). Dados 
parciais da linha de base mostram que os ratos isolados exibem maiores taxas de resposta tanto por álcool quanto por sacarose. Os resultados 
parciais confirmaram que o isolamento afeta o consumo de álcool; no entanto, análises da resistência à extinção permitirão estabelecer se a 
persistência na procura de álcool também é afetada pelo isolamento, e se os efeitos  do isolamento são específicos ao álcool ou também se 
observam com reforçadores como a sacarose. 
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FICHANDO O 12: UMA ANÁLISE DAS CONTINGÊNCIAS REFORÇADORAS DO TRÁFICO DE DROGA NO BRASIL.  
COMUNICAÇÃO ORAL  
CUL (Cultura) 
JOAO PEDRO LACERDA RIOS.  
NEWTON, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.  

O tráfico de drogas é a venda de drogas entre mais de uma pessoa, isto é, trocar drogas por um valor em dinheiro. Mas diferente das práticas 
comerciais legais, o tráfico de drogas para o governo, é uma prática proibida e punida por lei. Como o governo emprega punição, os traficantes 
usam de contracontroles, para que a venda da droga ocorra, recebendo assim os reforçadores positivos (dinheiro), mas sem entrar em contato 
com as punições vinda do governo. Basicamente hà dois tipos de organizações de tráfico de varejo (pequenas quantidades): o Tráfico de Morro 
e  o Tráfico de Pista. O Tráfico de Morro, praticado nas favelas brasileiras utilizam de lojas físicas, chamadas de biqueiras, nesse caso o dilema é: 
que para vender drogas as biqueiras tem que ser reconhecíveis para os clientes, mas isso aumenta também as chances de sofrerem punições 
vinda do estado e das gangues rivais que também tem o interesse de ter o controle da boca, tendo assim acesso aos reforçadores positivos das 
vendas. Como a boca está aparente, e a punição já presente é utilizado como fuga propinas (que é um alvará de funcionamento com a polícia), 
compra de mercadoria políticas e de violência e armas de fogo quando esses métodos falham. Por outro lado Tráfico de Pista acontece fora das 
favelas, dentro das cidades, de forma pulverizada e a parte do Tráfico de Morro. Como esse traficantes não defendem um território, mas vende 
a droga com um contato direto com o comprador (às vezes até delivery), eles lidam com o dilema de quanto mais contatos, maior venda e maior 
o risco de ser descoberto. Para esquivar da polícia, esses traficantes mantém uma relação de confiança com os seus clientes, utilizando de 
reforçadores positivos para evitar denúncias na polícia e para manter fieís os compradores. Portanto, percebemos que os métodos de 
contracontroles, além de gerarem violência, torna a política de drogas brasileiras ineficaz, uma vez que o tráfico  se mantém frequente e a 
punição aplicada pelo Estado ineficaz. 

EFEITO DO INTERVALO ENTRE A PRIMEIRA E AS DEMAIS APRESENTAÇÕES DO ESTÍMULO CONDICIONAL DURANTE A EX  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
CUL (Cultura) 
PEDRO FONSECA ZUCCOLO; MARIA HELENA LEITE HUNZIKER.  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Pesquisas sobre condicionamento respondente mostram que respostas condicionais podem reocorrer após serem extintas. Experimentos 
recentes sugerem que essas respostas podem ser inibidas permanentemente se durante a extinção for dado um intervalo entre a primeira 
apresentação do estímulo condicional (CS) e as demais. Esta pesquisa teve por objetivo replicar um desses experimentos. Onze voluntários foram 
expostos a estimulação elétrica leve (US) e três quadrados coloridos (CSs). As respostas condicionais (CRs) e incondicionais (URs) foram medidas 
por meio da condutância da pele. Os sujeitos, divididos em dois grupos (experimental e controle), passaram por três estágios consecutivos, 
espaçados entre si em 24h: 1) condicionamento, no qual dois estímulos foram pareados com o US (CSa+ e CSb+) e um nunca foi pareado com o 
US (CS-); 2) extinção, no qual os três CSs foram apresentados sem US, sendo que apenas para o grupo experimental havia um intervalo de 10 
min entre a primeira e as demais apresentações do CSa+; 3) teste, no qual foram feitas quatro apresentações do US, seguidas de intervalo de 10 
min e sucessivas apresentações dos três CSs sem US. Na média, os grupos não diferiram entre si, apresentando condicionamento, extinção e 
aumento das CRs frente a todos os estímulos no teste. Porém, a variabilidade entre participantes foi grande nos dois grupos: eles diferiram entre 
si quanto ao condicionamento e extinção e nem todos apresentaram reocorrência da CR. Esses dados não replicam o estudo original, sugerindo 
que mais análises são necessárias para identificar variáveis envolvidas na reocorrência das CRs após extinção. 

COMPORTAMENTOS ANTIESPORTIVOS E DE FAIR PLAY EM CATEGORIAS DE BASE DO FUTSAL  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
SUS (Sustentabilidade/Responsabilidade Social) 
AMANDA OLIVEIRA DE MORAIS1; SILVIA REGINA DE SOUZA2; MARCELLA ANDRESSA BOSQUETTI3.  
1.CLÍNICA BEM MULTIPROFISSIONAL, ASTORGA - PR - BRASIL; 2,3.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  

A presente pesquisa foi parte da dissertação de mestrado da primeira autora e teve como objetivo avaliar comportamentos de treinadores e 
atletas de futsal das categorias Sub 9 e Sub 15, durante jogos, em relação aos comportamentos antiesportivos e de fair play. Participaram 6 
treinadores, aproximadamente 60 atletas de 6 equipes das categorias Sub 15 e Sub 9 da modalidade futsal. Os dados foram coletados em 12 
jogos da fase final de um campeonato da cidade de Londrina. Os jogos foram filmados e os comentários feitos pelos treinadores foram gravados. 
Os comportamentos de interesse consistiam em 19 comportamentos de fair play e antiesportivos dos atletas, 8 comportamentos dos treinadores 
em relação ao comportamento de fair play ou antiesportivo de seus atletas e 10 comportamentos de fair play e antiesportivos dos treinadores. 
Verificou-se maior ocorrência de comportamentos de fair play entre os atletas da Sub 15 que os da Sub 9,  frequência baixa de comportamentos 
antiesportivos em ambas as categorias, sendo que na Sub 9 a gravidade desses comportamentos era menor. Os treinadores de ambas as 
categorias eram indiferentes aos comportamentos antiesportivos e de fair play de seus atletas e os treinadores da Sub 15 se comportaram mais 
antiesportivamente que os da Sub 9. Os resultados mostraram indícios de que, no futsal, a frequência dos comportamentos esportivos é maior 
para os atletas da categoria Sub 15 comparado com os atletas da Sub 9 e que o modelo de comportamento dos treinadores parece ter relação 
com a frequência de infrações mais graves. 
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KERNICTERUS E SUAS IMPLICAÇÕES FÍSICAS E EMOCIONAIS: ESTUDO DE CASO CLÍNICO EM TCR  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
CV (Comportamento verbal) 
GUSTAVO MARQUES MARQUES.  
PARTICULAR, PASSO FUNDO - RS - BRASIL.  

Monografia apresentada à Banca como parte das exigências do Curso de Especialização em Terapia Comportamental – Terapia por Contingências 
de Reforçamento, sob supervisão de Ana Carolina Guerios Felício. Stephen (37), solteiro, formado em Filosofia, trabalhava como professor de 
xadrez na mesma instituição onde cursava a graduação em Psicologia. Morava com os pais e tinha duas irmãs. Stephen era cadeirante, 
apresentando dificuldades na fala e motricidade, embora suas funções cognitivas estivessem preservadas. Morava em uma cidade de médio 
porte no interior do estado do Rio Grande do Sul, localidade na qual os atendimentos eram realizados. Sua queixa inicial era controlada pelo fim 
de um relacionamento e pela sua pouca experiência com mulheres. As dificuldades comportamentais do cliente observadas foram: 
comportamento governado por autorregras; pouca sensibilidade às consequências; baixa variabilidade de comportamentos; dificuldade para 
produzir reforçadores em interações sociais ou se esquivar de estimulação aversiva; baixa observação e relato distorcido sobre as dificuldades 
físicas que atrapalhavam sua rotina e relacionamentos; baixo autocontrole e baixa observação na escolha das possíveis parceiras; não respondia 
apropriadamente às suas limitações físicas e financeiras para viver de forma independente dos pais. Serão apresentados os objetivos e 
procedimentos terapêuticos e os resultados. 

UMA ANÁLISE DE CONTINGÊNCIAS DE RELATOS DE PROFESSORES SOBRE BENEFÍCIOS E DESAFIOS DE SEU TRABALHO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
LAURA MOREIRA BORELLI; KESTER CARRARA.  
UNESP BAURU, BAURU - SP - BRASIL.  

Com a proposta de referenciar o Brasil como pátria educadora, muitos projetos estão em andamento nesta área. Faz-se necessário conhecer 
bem a escola que temos para chegar à escola que queremos, ou seja, para propor ações que tenham consequências desejadas em curto e longo 
prazo para cada pessoa envolvida, para uma sociedade específica e para a cultura como um todo. Neste sentindo, parece relevante um olhar 
mais abrangente, sobre a dimensão sociocultural da escola, observando a rede de relações de classes comportamentais das pessoas que a 
compõem. Isto contribuirá para a identificação de demandas socialmente relevantes para intervenção, com maior probabilidade de 
receptividade, adesão e sucesso, promovendo mudanças de comportamento que sejam úteis ao grupo. Neste contexto, o objetivo desta 
comunicação é descrever contingências reforçadoras e aversivas presentes em relatos de professoras sobre benefícios e desafios de seu 
trabalho. Participaram 40 educadoras dos anos iniciais do ensino fundamental, que responderam por escrito a duas amplas questões: “Quais 
são os maiores benefícios do seu trabalho?” e “Quais são os maiores problemas enfrentados?”. As questões compõem um questionário 
estruturado que é instrumento da pesquisa de mestrado da primeira autora, e visa caracterizar o ensino de comportamentos pró-éticos na 
escola, sob a ótica da Análise Comportamental da Cultura. O questionário foi aplicado em uma reunião de ATPC (aula de trabalho pedagógico 
coletivo), que ocorre semanalmente nas escolas, com todos os cuidados éticos assegurados. Houve 59 respostas sobre benefícios do trabalho, 
agrupadas em 10 categorias, e 100 relatos de desafios, em sete categorias. Entre os benefícios destacam-se o “prazer em ensinar”, a contribuição 
para a formação do aluno, e o desenvolvimento pessoal e acadêmico do aluno; dos desafios, os problemas de comportamento aparecem em 
primeiro lugar, seguidos das queixas sobre a falta de participação das famílias na educação da criança. 

PICTURE EXCHANGE COMMUNICATION SYSTEM (PECS) E AUTISMO: REVISÃO DE ESTUDOS EXPERIMENTAIS  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
SH (Área da Saúde e/ou Hospitalar) 
NAYLA NARA FERREIRA MOTA DA SILVA; LUCAS FERRAZ CÓRDOVA.  
UFMS, CAMPO GRANDE - MS - BRASIL.  
Atrasos e/ou ausência de linguagem é uma das características mais marcantes em indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo 

inclusive um dos critérios para o diagnóstico do transtorno. A Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA) surge neste contexto como 

instrumento essencial, visto que garante o ensino de linguagem a indíviduos com atrasos e/ou ausência da linguagem vocal. Umas destas 

formas alternativas de comunicação é o Picture Exchange Communication System- o PECS. Desenvolvido em 1985 por Frost e Bondy (2002), 

baseado nos princípios da Análise do Comportamento e no livro Comportamento Verbal de Skinner (1978), o PECS- Picture Exchange 

Communication System (Sistema de Comunicação por troca de figuras) se apresenta como um sistema de intervenção aumentativo e 

alternativo para auxiliar pessoas com autismo ou outros atrasos no desenvolvimento da linguagem  a se comunicarem funcionalmente. O 

presente estudo tem como objetivo, portanto, reunir, conhecer e analisar de forma breve e suscinta a produção científica mais recente que 

trata da avaliação do PECS como um instrumento de comunicação alternativa efetivo, traçando uma análise dos resultados obtidos que aponte 

para tendências nesta área de pesquisa. O banco de pesquisa utilizado foi o Portal de Periódico Capes e, para serem incluidos na análise, os 

artigos deveriam atender a alguns critérios pré-estabelecidos.  O alto número encontradado de pesquisas experimentais que avaliam o efeito 

do uso do PECS no desenvolvimento de habilidades comunicativas e sociais evidencia o interesse e expansão desta área de pesquisa. 
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O CONTROLE DA AUDIÊNCIA SOBRE O COMPORTAMENTO VERBAL: UMA REVISÃO DE ESTUDOS EXPERIMENTAIS  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
GIOVANNA SILVEIRA XAVIER; LUCAS FERRAZ CÓRDOVA.  
UFMS, CAMPO GRANDE - MS - BRASIL.  

No início da década de 50, surgiam os primeiros estudos experimentais de analistas do comportamento que investigavam o efeito de variações 
da audiência sobre o comportamento verbal, com o título de estudos de “condicionamento verbal”. Os resultados deste tipo particular de 
pesquisa, muito frequente até o final dos anos 60, apontaram para a relevância do papel da audiência no controle do comportamento verbal, 
confirmando empiricamente afirmações feitas por Skinner em “Verbal Behavior” (1957), além de levantarem novas questões e dados. O presente 
trabalho tem por objetivo apresentar uma revisão de artigos publicados em Análise do Comportamento, referentes ao estudo experimental do 
efeito de variáveis da audiência sobre o comportamento verbal. Para a seleção dos artigos, termos-chave relacionados ao tema em questão 
foram pesquisados no Portal Periódicos Capes. Como resultado, observou-se maior publicação entre as décadas de 50 e 60, havendo um declínio 
significativo deste tipo de pesquisa após o período supracitado, porém, com retomada discreta nas últimas duas décadas. Com base nos dados 
encontrados, este trabalho discute as mudanças ocorridas ao longo do tempo no estudo experimental do controle da audiência sobre o 
comportamento verbal, bem como seus fatores, considerando seus avanços, limitações e novas possibilidades de aplicação. 

UMA ANÁLISE BEHAVIORISTA RADICAL DE UM INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO ABANDONO DE TRATAMENTO PARA DEPEN  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CV (Comportamento verbal) 
DANILO MAZZONI; DAVID MARCONI POLONIO; ALINE LOPES LIMA.  
FACULDADE SUDOESTE PAULISTA, AVARÉ - SP - BRASIL.  

O objetivo deste trabalho foi a análise behaviorista radical de um instrumento de avaliação das razões para o abandono do tratamento da 
dependência do álcool e das drogas em Comunidade Terapêutica. Dentre os principais problemas enfrentados nas modalidades residenciais de 
tratamento para a dependência química, o abandono do tratamento apresenta-se como uma alarmante realidade, sendo apontada como 
principal fator preditor para a recidiva. Diante da escassez de instrumentos validados que avaliem as razões para o abandono, acredita-se que 
esta análise auxilie na identificação das fontes de controle que estão sendo avaliadas pelo mesmo. Foi identificado a partir desta análise a 
prevalência da utilização de constructos que fazem referência a eventos encobertos, descrição de respostas de maneira topográfica, elos de 
cadeia não necessariamente dependentes e variável binária de resposta que impossibilita a neutralidade do entrevistado. A partir destes 
resultados, espera-se oferecer um ponto de partida para novas análises no sentido de uma possível reconstrução e validação deste instrumento. 

CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO PARA UMA INTERVENÇÃO EM BULLYING ESCOLAR  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
MAYARA FIGUEIREDO NUNES.  
USP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
Dificuldades nos relacionamentos interpessoais são comuns no ambiente escolar, uma vez que fazem parte deste contexto meninos e meninas 

com diferentes repertórios, incluindo habilidades e dificuldades diversas, convivendo diariamente em um mesmo espaço. Quando as relações 

entre pares são caracterizadas por comportamentos repetitivos de agressão, de perseguição e/ou de exclusão, e causam sofrimento à vítima, 

considera-se que o bullying está presente. Considerando que a ocorrência de bullying é multideterminada, com etiologia bastante complexa, é 

fundamental que seja realizada uma avaliação multimodal e com múltiplos informantes do contexto em que se pretende atuar. O presente 

estudo tem como objetivo apresentar uma intervenção comportamental realizada no contexto escolar, cujo foco foi reduzir os índices de 

bullying entre alunos. No total participaram 109 alunos do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental, seus respectivos pais, professores e 

funcionários da escola. Com os alunos, a intervenção contemplou atividades vivenciais semanais ao longo de dez encontros. Já com os pais, 

professores e funcionários, foram realizadas palestras informativas sobre a temática bullying. O resultados apontaram que antes da 

intervenção, 12,9% dos alunos sofriam bullying e, após a intervenção, este índice foi reduzido para 2,3%. Com os pais, professores e 

funcionários, este trabalho auxiliou em relação ao conhecimento sobre o bullying, como identificá-lo e ajudar os envolvidos. Dessa forma foi 

possível notar que com a modificação de contingências operantes no ambiente escolar, entre elas o envolvimento dos pais, professores, 

funcionários e alunos, o uso adequado de reforçadores, a identificação e atuação adequada diante de comportamentos de bullying, foram 

fundamentais para a redução de comportamentos agressivos entre os alunos e capacitação de pais e professores frente a problemática. 
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O CONSUMO ENQUANTO PRÁTICA CULTURAL E AS CONTRIBUIÇÕES DE SKINNER  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
DÉBORA PERSILVA SOARES; ASTREIA BATISTA SOARES.  
UNIVERSIDADE FUMEC, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.  

Observa-se que o consumo tem assumido posição extremamente significativa na sociedade contemporânea. Diante disso, já se pode entender 
o comportamento do consumidor como uma prática cultural, que marca as ações dos indivíduos e as relações sociais. O Behaviorismo Radical 
tem muito a contribuir para a discussão acerca de tal comportamento, quando a ênfase é o impacto que o consumo, aqui assumido como prática 
de uma dada “cultura de consumo”, apresenta na vida e desenvolvimento humano. O objetivo deste trabalho é apresentar a proposta de 
pesquisa – em desenvolvimento no Mestrado Interdisciplinar de Estudos Culturais Contemporâneos, da Universidade FUMEC/MG – que busca 
uma reflexão crítica acerca da sociedade de consumo contemporânea, a partir da teoria de Skinner. O trabalho apresenta uma breve revisão 
histórica da sociedade de consumo, a fim de se compreender o contexto de seu surgimento e analisar suas posteriores transformações que 
levaram os estudiosos do assunto a atestarem a existência de uma cultura consumista. A seguir, é feito um cotejamento entre as teses do 
Behaviorismo Radical e o comportamento consumista com a intenção de compreender os mecanismos individuais e culturais que estimulam o 
consumo. Como contribuição deste cotejamento nota-se possibilidades de encontrar bases de ação junto aos indivíduos que estimulem um 
consumo consciente. 

 
ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS NO BRASIL  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
ANTONIA CAMILA VIANA BATISTA1; CLARISSA DE PONTES VIEIRA NOGUEIRA2; PAULA JÉSSICA PEREIRA LIMAVERDE TENÓRIO LEANDRO3.  
1.FACULDADE LEÃO SAMPAIO; GIE ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO ABPMC, JUAZEIRO DO NORTE - CE - BRASIL; 2,3.FACULDADE LEÃO 
SAMPAIO, JUAZEIRO DO NORTE - CE - BRASIL.  
Este estudo consiste em uma pesquisa bibliográfica que abrange a produção científica brasileira na área do Acompanhamento Terapêutico 

(AT) e as abordagens teóricas utilizadas como embasamento para a atuação. O objetivo foi avaliar, através de uma revisão sistemática, a 

produção científica indexada nas bases de dados BVS-Psi - INDEXPSI, LILACS, sCIELO e PEPSIC no período de 1991 a 2014, não foram incluídos 

livros, teses e dissertações. Para tanto foram utilizadas as palavras-chave: acompanhamento and terapêutico. Foi feita uma seleção dos 

resumos que preencheram os critérios de inclusão, cujas publicações foram recuperadas na íntegra. Os resultados indicam que a maioria dos 

estudos publicados abordou aspectos técnicos e teóricos da abordagem psicanalítica como orientação do trabalho na clínica do AT, e que 

mesmo a Análise do Comportamento estando em constante crescimento no campo do AT e sua prática esteja se consolidando, permanece 

tímida no que tange a sua publicação científica. 

 

PAPEL DO PSICOTERAPEUTA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL: ENFASE NA RELAÇÃO TERAPÊUTICA E AUTOCONHECIMENTO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
OUT (Outra) 
LUCIANA WERNECK.  
IBAC, BRASILIA - DF - BRASIL.  

A formação do Psicoterapeuta Analítico-comportamental tem desafios envolvendo principalmente a descrição de como atuar para alcançar os 
Objetivos Psicoterapêuticos delineados a partir da realização da Análise Funcional. O objetivo do presente estudo foi descrever e discutir a 
atuação do psicoterapeuta comportamental, priorizando a descrição de como agir durante o processo psicoterapêutico. Focalizou-se na 
importância da integração entre análise funcional, objetivos psicoterapêuticos e intervenções, caracterizando-se um tripé de atuação 
psicoterapêutica, e a descrição do papel da Relação Terapêutica e do desenvolvimento de Autoconhecimento como elementos chave para a 
produção de resultados. Buscou-se refletir sobre as características das mudanças comportamentais, descrevendo-as como amplas, duradouras 
e com impactos na vida do cliente. Procurou-se diferenciar a presente atuação com práticas com pouca ênfase ou ênfase em topografias restritas 
em relação ao funcionamento global do cliente. 
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UMA ANÁLISE INTERPRETATIVA DO EFEITO DE WERTHER À LUZ DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
HELENA WAGNER; ANA PAULA VIEZZER SALVADOR.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL.  
 
Em 1774, o escritor Johann Goethe lançou o livro “Os sofrimentos do jovem Werther”. Após a publicação, diz-se que uma onda de suicídios se 
espalhou pela Europa, na qual indivíduos imitaram o suicídio da personagem principal da obra, Werther. Posteriormente, este efeito ficou 
conhecido como Efeito de Werther, e foi observado em diversos casos de divulgação midiática de suicídios desde então (não fictícios). Registrado 
pela primeira vez nos Estados Unidos da América na década de 1970, este efeito já foi observado em diversos países, tanto ocidentais quanto 
orientais. Contudo, suas causas são ainda desconhecidas. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi analisar o Efeito de Werther à luz da Análise 
do Comportamento, em especial por meio da utilização do conceito de controle múltiplo do comportamento verbal e da Relational Frame 
Theory. Mais especificamente, buscou-se identificar quais as possíveis causas do Efeito de Werther originado por literatura ficcional e, para 
tanto, usou-se como recurso auxiliar o livro de Goethe citado acima. A partir de uma análise interpretativa do livro e de seu efeito, discutiu-se a 
hipótese de o aumento na probabilidade de suicídio imitativo ocorrer a partir da construção de relações de analogia estabelecidas pelos leitores 
entre relações (de comparação, equivalência, etc.) presentes em seu contexto e relações apresentadas no livro. Tais analogias, especialmente 
com seus efeitos somados, poderiam alterar a função de certos estímulos aos quais o leitor estivesse exposto. Considerando a natureza do livro 
em questão, estes efeitos somados poderiam aumentar a probabilidade de que o indivíduo cometesse suicídio. 
 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DA FAP NO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
ALAN SOUZA ARANHA; CLAUDIA KAMI BASTOS OSHIRO.  
USP, SOROCABA - SP - BRASIL.  

A dependência de substâncias psicoativas pode ser conceituada como um comportamento operante, este sendo determinado e mantido pelas 
contingências de reforçamento das quais o indivíduo foi e é exposto. Pesquisas básicas sugerem que determinadas histórias de reforçamento 
contribuem para instalação e manutenção de padrões dependentes, como a exposição a controle coercitivo e baixa disponibilidade de reforço 
positivo. Essas contingências colaboram para produzir indivíduos com a) déficit no repertório de fuga-esquiva de situações com função aversiva 
e b) déficit no repertório para produzir reforçadores positivos alternativos a substância de abuso. A Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) utiliza 
a relação terapêutica para modelar um repertório mais efetivo no cliente e espera-se que esses ganhos se generalizem para suas relações fora 
da sessão. Ela poderia ser uma alternativa terapêutica para uma população da qual os déficits interpessoais colaboraram, mantiveram e 
potencializaram o envolvimento problemático com drogas. Habilidades interpessoais aumentariam a disponibilidade de reforços incompatíveis 
com o uso e diminuiriam as possíveis contingências aversivas geradas em situações sociais, ambos os fatores com íntima relação na prevenção 
de recaídas. Serão apresentados os dados das pesquisas básicas que sustentam essas hipóteses, pesquisas que aplicaram a FAP no tratamento 
de dependências químicas e exemplos de atendimento clínico do primeiro autor. 

ANÁLISE COMPORTAMENTAL SOBRE O SEGUIMENTO DE REGRAS EM UM ESTABELECIMENTO PENAL  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
NEU (Neurociências e Análise do Comportamento) 
BRUNA LEMES CAFURE; RONALDO TEIXEIRA JUNIOR.  
UFMS, CAMPO GRANDE - MS - BRASIL.  

De acordo com a Comissão Nacional de Justiça (CNJ), a população carcerária do Brasil é de 563.526 pessoas, havendo uma capacidade para 
apenas 357.219 internos. Especula-se que a taxa de reincidência criminal seja de aproximadamente 70%, o que indica que o isolamento dos 
internos e a falta de oportunidades de recuperação parecem não ser a solução para a reabilitação. Apesar da relevância do tema, não foram 
encontrados, na Análise do Comportamento, trabalhos empíricos sobre o contexto prisional brasileiro. O objetivo do trabalho foi analisar as 
regras presentes em um estabelecimento penal de Campo Grande/MS e as possíveis variáveis que mantém o comportamento de internos e 
servidores segui-las ou não. Uma entrevista foi realizada a partir de questionários elaborados para 30 internos e 10 servidores. As perguntas 
visavam identificar regras formais (especificadas em leis ou regimento do estabelecimento) e informais (criadas por internos e servidores) 
existentes no estabelecimento penal e quais seriam mais ou menos seguidas. O material foi analisado identificando funcionalmente o conteúdo 
de uma regra a partir dos três elementos principais de uma contingência tríplice: antecedente, resposta e consequência. De forma geral, os 
resultados mostraram que a maioria dos internos e servidores conhece trechos do regulamento interno, porém muitas regras formais não são 
seguidas. Algumas seguidas por internos são respeitar servidores e horários e outras não seguidas são sair de boné ou camisa na hora da revista 
e portar itens proibidos. Internos relataram regras informais como respeitar visitas e limpar a cela e servidores não fazer revista corporal e 
escolta. Discute-se que a criação e seguimento de regras informais ocorre no estabelecimento penal devido ao fato das regras formais serem 
pouco claras, acessíveis e das consequências previstas para seu seguimento nem sempre ocorrerem, ao contrário de como acontece com as 
regras partilhadas entre os próprios internos e servidores. 
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ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA APLICADA  
CV (Comportamento verbal) 
LUANA L. GIACOMELI1; MARIANA CAVALCANTE TRAUCZYNSKI2; VIVIAN MARCIA CHAVES DINIZ3; VALDINEI RODRIGUES DE CAMARGO4; ANA 
LUCIA IVATIUK5.  
1,2,3,4.UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL; 5.FACULDADE EVANGÉLICA DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL.  

O Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de cem doenças, que tem em comum o crescimento desordenado de células, que tendem a 
invadir tecidos e órgãos vizinhos. Apesar de toda a evolução tecnológica da área da saúde, o conhecimento sobre os fatores causadores do 
câncer ainda não são completamente descritos, sendo possível incluir causas tão diversas quanto à própria evolução da doença. Há várias formas 
de tratamento para a doença, as quais envolvem práticas cirúrgicas e ambulatoriais e entre estas podem ocorrer períodos de internação para os 
procedimentos ou até mesmo devido a evolução da doença e a necessidade de outros cuidados de saúde. O presente trabalho tem por objetivo 
descrever a intervenções realizadas pela equipe de psicologia em uma enfermaria de um hospital escola. Os atendimentos ocorreram 
semanalmente no segundo semestre de 2014 e durante todo o período foram atendidos 106 pacientes com diferentes tipos e estágios do câncer. 
A idade média dos pacientes foi de 57 anos e 4 meses. Cerca de 18% dos pacientes foram atendidos mais de uma vez. Apenas 4% tiveram mais 
de 4 atendimentos durante o período. Como intervenções foram realizadas o ensino de estratégias de enfrentamentoa pacientes e familiares e 
estratégias lúdicas, sendo que estas últimas quando o estado clínico do paciente permitia que a mesma fosse executada. A maior parte dos 
pacientes e familiares avaliava tais intervenções como facilitadoras para o período de intervenção, uma vez que muitos deles não recebia muitas 
visitas. 

INVESTIGAÇÃO DA FUNÇÃO FACILITADORA DO TREINO PRÉVIO SIMULTÂNEO DE RESPOSTAS DE TATO E MANDO SOBRE O  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
DIEGO CÉSAR DE OLIVEIRA GOMES.  
UFMS, CAMPO GRANDE - MS - BRASIL.  
O presente estudo tem como objetivo investigar o efeito do treino de tato sobre o desempenho de mando com a mesma topografia. Para tal o 

estudo se propõe realizar uma analise com crianças de idade cronológica entre dois a quatro anos. A pesquisa será feita por dois 

experimentadores, utilizando um aparato experimental em forma de casa, bonecos com miniaturas de animais imantados e um imã utilizado 

para movimentar os bonecos, a casa é divida em dois pontos separados por um espelho de visão unilateral, em uma cabine um dos 

experimentadores movimentava os bonecos, e na outra o outro experimentador conduzirá a criança até um palco onde serão movimentados 

os bonecos. O procedimento será dividido em quatro fases, sendo três de treino (treino de tato; treino de mando e treino simultâneo) e uma 

fase de teste (teste simultâneo). Na primeira fase será realizado o treino de tato com as posições Esquerda e Direita (LET e ZUT), na segunda 

será realizado o treino de mando Frente e Atrás (CAT e POT), na terceira fase será realizado o treino simultâneo de tato com topografia LET e 

ZUT e de mando com topografia CAT e POT, a quarta fase será constituída pelo teste simultâneo de tato com topografia CAT e POT e de mando 

com topografia LET e ZUT. O desempenho apontou que duas das três crianças, atingiram o critério de simultaneidade. 

 

AS DEFINIÇÕES DE BEHAVIORISMO METODOLÓGICO NA LITERATURA BRASILEIRA: DE QUE(M) ESTAMOS FALANDO?  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
FERNANDO TAVARES SARAIVA; DENISE OLIVEIRA VILAS BOAS.  
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL.  
 
O presente estudo, de caráter exploratório e bibliográfico, busca compreender as definições atribuídas ao Behaviorismo Metodológico na 
literatura brasileira. Também faz parte de seu escopo a investigação de que autores são apontados como representantes do Behaviorismo 
Metodológico nesta literatura. Para estes fins, foi conduzida uma pesquisa em três bases de dados (Portal de Periódicos CAPES, LILACS e BVS-
Psi Brasil) por artigos publicados em periódicos nacionais que incluem em seu título, resumo ou corpo do texto os termos “Behaviorismo 
Metodológico” ou “Behaviorista Metodológico”. Também foi realizada uma busca pelos referidos termos nos títulos de textos presentes em 
publicações consideradas relevantes para a área de estudo do Behaviorismo e da Análise do Comportamento (REBAC, RBTCC, Revista 
Perspectivas em Análise do Comportamento, Sobre Comportamento e Cognição, Comportamento em Foco, Boletim Contexto e Boletim 
Paradigma). As definições de Behaviorismo Metodológico encontradas nos textos pesquisados foram analisadas a partir de suas possíveis 
associações a duas categorias pré-estabelecidas: 1) alinhamento à proposta de definição de Behaviorismo Metodológico apresentada por Karl 
Lashley e B. F. Skinner; ou 2) alinhamento a uma proposta mais ampla de definição de Behaviorismo Metodológico, como defendida por Willard 
Day e Jay Moore. Foram encontrados oito artigos que apontaram para a confirmação de duas hipóteses inicialmente levantadas por este estudo: 
1) a de que seriam encontradas em um maior número caracterizações do Behaviorismo Metodológico alinhadas à proposta de definição 
apresentada por Lashley e Skinner; e 2) a de que, a exemplo de dados apontados por outras pesquisas, a literatura brasileira predominantemente 
citaria Watson como representante do Behaviorismo Metodológico. 
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UMA REVISÃO, DISCUSSÃO E PROPOSTA SOBRE AS HIPÓTESES DA FORMAÇÃO DE REFORÇADORES CONDICIONADOS  
COMUNICAÇÃO ORAL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
PEDRO PIOVEZAN BARBOSA1; DENIGÉS MAUREL REGIS NETO2.  
1.PUC - SP, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2.PUC-SP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Será apresentada uma investigação de como o reforçamento condicionado é explicado por diferentes autores de livros clássicos da Análise do 
Comportamento. Foram lidos os capítulos ou sub-tópicos de capítulos que contivessem no título (do capítulo ou do sub-tópico) as palavras 
“reforçadores condicionados”. Foi possível, nesta investigação, encontrar quatro hipóteses que tentam explicar este processo comportamental: 
(1) pareamento de estímulos, (2) formação de estímulo discriminativo, (3) redução da incerteza do reforçamento e (4) redução do atraso do 
reforçamento. Observou-se, também, que o assunto é tratado de diferentes maneiras por diferentes autores, e que os tipos de condicionamento 
clássico podem fornecer grandes subsídios para a compreensão do fenômeno. Deste modo, será proposto que as quatro hipóteses da formação 
dos reforçadores condicionados sejam resumidas em duas: (i) uma que está relacionada com a criação de estímulos discriminativos e (ii) outra 
que se relaciona com o condicionamento clássico. 

MODELO ANIMAL AMBIENTAL DE TRANSTORNO BIPOLAR: INVESTIGAÇÕES INICIAIS  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
CUL (Cultura) 
JOÃO ILO COELHO BARBOSA; FRANCISCO DIEGO DA PONTE.  
UFC, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

O Transtorno Bipolar é uma psicopatologia crônica e recorrente que afeta 1% da população mundial. Devido a sua alta complexidade, há uma 
carência de bons modelos que reproduzam o ciclo natural do transtorno. Este estudo teve o objetivo de desenvolver uma proposta de modelo 
animal para esse transtorno, usando contingências ambientais capazes de induzir algumas características específicas do transtorno em um 
mesmo organismo. O delineamento consistiu em três etapas: linha de base, exposição às contingências ambientais indutoras de alteração do 
humor e retorno à linha de base. Em todas as fases, foram medidos os comportamentos inatos: crossing e rearing no teste de Campo Aberto; 
bem como RPB no esquema mix FI 1’ LH 3’’. A primeira fase consistiu em obter o padrão scalloping do FI. Na etapa seguinte, os animais foram 
divididos em 4 grupos. Depressão-like (n = 8) foram expostos a cinco sessões intercaladas diariamente de jato de ar quente inescapável. No 
grupo Mania-like (n = 8), foram realizadas cinco privações de sono paradoxal intercaladas diariamente por meio do método de plataforma 
múltipla modificada. No grupo Transtorno Bipolar-like (n = 8), os animais eram expostos ao jato de ar quente e à privação de sono paradoxal, 
intercalados entre si diariamente. O grupo Controle (n = 8) não foi exposto a nenhuma VI. O retorno à linha de base era caracterizado pela 
retirada das contingências indutoras, a fim de verificar os seus efeitos em longo prazo. De forma geral, os resultados replicaram o modelo de 
depressão e de mania separadamente, diferenciando-os do modelo de bipolaridade proposto aqui. Torna-se necessário estudos posteriores 
para desenvolver este modelo. 

 
REGRAS E AUTOREGRAS ENVOLVIDAS NA ADOÇÃO:CASAIS HOMOAFETIVOS SOB O ENFOQUE ANALITICO COMPORTAMENTAL  
COMUNICAÇÃO ORAL  
PESQUISA BÁSICA  
PE (Esporte e fitness) 
JOSÉ EDMAR SATURNINO JÚNIOR1; YANNE LUNA DE AZEVEDO2.  
1.ASSOCIAÇÃO PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2.NMAC, SAO LUIZ - MA - BRASIL.  

O presente trabalho trará uma discussão sob os as regras e auto-regras envolvidas na adoção por casais homoafetivos, buscando apresentar 
através das pesquisas e referências atuais, além de uma pesquisa empírica de caráter quantitativo, a forma como a população está se 
relacionando como o tema acima apresentado. Para isso, será utilizado um questionário semiestruturado, o qual será aplicado em alunos do 
último ano do curso de Psicologia, bem como em alunos do último ano do curso de Direito investigando seu ponto de vista sobre adoção, 
principalmente no que se refere à adoção por casais homoafetivos. Os resultados dos dois grupos de estudantes serão categorizados e 
comparados entre si. Tivemos com objeto de análise 22 participantes, sendo 11 alunos do último ano do curso de Direito e 11 alunos do curso 
de Psicologia. Foi possível observar que os grupos estão dentro da mesma faixa etária, porém no grupo de alunos do curso de psicologia não 
houve respostas de participantes do sexo masculino, como também se observou que 100% dos participantes do curso de Direito se consideram 
heterossexuais, enquanto os participantes do curso de Psicologia 18,18% se declaram homossexuais. Quanto à cor dos participantes foi possível 
perceber uma diversidade em ambos os grupos, assim como aconteceu no item religião. Quanto à possibilidade de adoção, mais de 50% dos 
dois grupos afirmaram que adotariam indiferente do sexo. 
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DONALD OLDING HEBB E SEU ENSAIO SOBRE A MENTE: A FORMULAÇÃO DO OBJETO NA NEUROPSICOLOGIA COGNITIVA  

PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
LUIZ HENRIQUE SANTANA CONCEIÇÃO.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - BRASIL.  
A obra de Hebb forneceu contribuições extensas para a neuropsicologia que tratam desde tópicos epistemológicos, passando pela elaboração 

de manuais da área e pela proposição de hipóteses teóricas que vem sendo investigadas e testadas até hoje – como a sinapse de Hebb. Em seu 

livro Essay on Mind, Hebb apresenta um ensaio que trata de aspectos críticos à formulação de um modelo de ciência para a psicologia, tais 

quais: a mente como um problema biológico, o problema do self e do autoconhecimento, a evolução da mente e do comportamento, 

percepção e desenvolvimento cognitivo, a estrutura e as leis do pensamento humano. Contudo, mesmo de prolífico, são escassos os trabalhos 

que revisam Hebb tendo em vista seu impacto sobre o debate entre comportamentalismo e cognitivismo. Este trabalho visa caracterizar o 

projeto de ciência psicológica de Hebb como apresentado em seu Essay on Mind destacando seus comentários acerca do projeto 

comportamentalista para a ciência psicológica. Entre os achados deste trabalho estão: 1) o reconhecimento das contribuições de Watson à 

formulação de um projeto de ciência psicológica baseado no método experimental e na observação do comportamento; 2) a influência dos 

trabalhos de K. S. Lashley e E. C. Tolman sobre o projeto de Hebb; 3) reconhecimento da importância e eficácia prática das intervenções 

baseadas na análise experimental do comportamento e da modificação do comportamento que empregavam conceitos skinnerianos de 

aprendizagem; 4) Necessidade de superar o tratamento dado pela psicologia comportamental ao cérebro como caixa preta. Hebb se preocupa 

em localizar a psicologia entre a dicotomia entre ciência biológicas e sociológicas, aproximando-a dos estudos da fisiologia do cérebro. 

Contudo, seu projeto de ciência descarta o comportamento como objeto da psicologia e elege a mente (renomeada como processos 

cognitivos) como foco e elege a explicação do funcionamento do cérebro como mecanismo explicativo privilegiado. 

 
A TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL E SUAS ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÕES NO ATENDIMENTO INFANTIL  
PAINEL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
OUT (Outra) 
FABIANA HARUMI SHIMABUKURO; AMANDA APARECIDA CELEDONIO; CAROLINE OLIVEIRA GARUTI; LAURINDO MARCOLINO DA SILVA; 
NATÁLIA DALLAQUA ANDREOTI; PAMELA ARIANE DOS SANTOS.  
FACULDADE DA ALTA PAULISTA, TUPÃ - SP - BRASIL.  

A terapia cognitivo-comportamental (TCC) é um termo utilizado para descrever as intervenções psicoterapêuticas que visam reduzir o sofrimento 
psicológico e o comportamento desajustado, alterando processos cognitivos. Cada vez mais tem-se um interesse crescente pela utilização da 
TCC com crianças e adolescentes, pois é uma intervenção promissora e efetiva para o tratamento de problemas psicológicos infantis. Com base 
na terapia cognitivo– comportamental e com o uso de suas técnicas, o presente trabalho tem como objetivo apresentar as estratégias de 
intervenções em um estudo de caso onde a queixa do cliente era de dificuldade de relacionamento com o pai, ciúme excessivo da mãe e medo 
de escuro. O cliente do sexo masculino, 12 anos de idade, estudante do ensino fundamental, dormia na mesma cama que os pais para separa-
los por ciúmes e pelo medo de escuro. Foram realizadas 20 sessões com duração de 50 minutos cada, os atendimentos foram realizados no 
Núcleo de Pesquisa e Psicologia Aplicada da Faculdade da Alta Paulista/Tupã. Um termo de consentimento foi assinado pela mãe do cliente na 
primeira sessão. Durante o período de atendimento à criança também foi realizada sessões de orientação com a mãe. O livro “Bons Pensamentos 
e Bons Sentimentos” do autor Paul Stallard e suas técnicas foi a melhor escolha para o atendimento desse caso. As técnicas proporcionaram à 
terapeuta intervenções precisas e mudanças nas atitudes do cliente foram observadas. A terapeuta realizou as atividades “armadilha negativa” 
e o “círculo mágico”, com o objetivo de introduzir a criança no conceito de monitoramento do pensamento. Também utilizou-se a atividade 
nomeada “enfrentando seus medos”, onde o cliente a utilizava quando tinha sentimentos que o impediam de fazer algo. Ao longo das 
intervenções realizadas o cliente aderiu bem às técnicas proporcionando mudanças significativas, o relato da mãe na entrevista de fechamento 
foi compatível com o observado durante o processo terapêutico.  

 
 
  



 

 

Anais do XXIV Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 
Comportamental 
São Paulo, SP, 19 a 22 de agosto de 2015. 

 
 

 

 

85 
 

O USO DE METÁFORAS COMO INTERVENÇÃO NO TRATAMENTO DE TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO.  
PAINEL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
OUT (Outra) 
FABIANA HARUMI SHIMABUKURO; AMANDA APARECIDA CELEDONIO; CAROLINE OLIVEIRA GARUTI; LAURINDO MARCOLINO DA SILVA; 
NATÁLIA DALLAQUA ANDREOTI; PAMELA ARIANE DOS SANTOS.  
FACULDADE DA ALTA PAULISTA, TUPÃ - SP - BRASIL.  

No Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM - 5) o Transtorno Obsessivo Compulsivo ganhou um novo capítulo com o título 
de Transtorno Obsessivo-Compulsivo e Transtornos relacionados. As principais características desse transtorno são obsessões e/ou compulsões. 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de caso onde as intervenções empregadas foram a exposição com prevenção de 
respostas (EPR) e metáforas. Com a EPR é solicitado que o cliente se exponha a situações que lhe causa desconforto e pede-se que ele abstenha-
se de realizar qualquer ritualização. Já as metáforas têm um caráter menos específico e, por isso o cliente tem maior dificuldade de vê-las como 
uma regra; pois são mais como uma imagem, além de serem mais fáceis de lembrar e de aplicar a outras situações. O cliente sexo masculino, 70 
anos, casado, aposentado, foi encaminhado ao Núcleo de Pesquisa e Psicologia Aplicada pelo seu psiquiatra. Apresenta como queixa 
pensamentos repetidos e indesejáveis experimentados como intrusivos e inadequados, que causavam ansiedade e sofrimento. Foram realizadas 
27 sessões com duração de 50 minutos cada. Um termo de consentimento foi assinado pelo cliente na primeira sessão. A análise funcional do 
caso identificou que suas manias provocavam convivência conjugal incômoda e consequentemente uma relevante carência afetiva. Apresentava 
comportamentos de fuga/esquiva que o levava a uma vida bastante limitada socialmente. Como resultado das intervenções empregadas o 
cliente apresentou mudanças como: aumento na qualidade das relações interpessoais, melhora no relacionamento conjugal e melhora no 
relacionamento com a filha. A frequência dos pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos diminuíram consideravelmente. As 
metáforas possibilitaram que o cliente realizasse a EPR e neste caso esta foi bastante útil, uma vez que elas eram vistas como imagens, sendo 
mais fácil ao cliente lembrar e aplicá-las em várias situações de seu cotidiano. 

 
TCC E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA QUEIXA DE DÉFICIT DE APRENDIZAGEM E MAU COMPORTAMENTO  
PAINEL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
OUT (Outra) 
GENIVALDA MIRANDA BERNARDES; FABIANA HARUMI SHIMABUKURO; DANIELE FABIANA SANCHEZ BASILE; GILIANE FRESNEDA MANZANI; 
SAMARA FUZO DA SILVA; THAIS RUIS.  
FACULDADE DA ALTA PAULISTA, TUPÃ - SP - BRASIL.  

A adolescência abrange a faixa etária que vai mais ou menos dos doze aos vinte anos. Leigos e especialistas lembram que a adolescência é um 
período de grandes transformações, tanto físicas quanto psicológicas e que a rapidez dessas transformações assusta a todos que estão 
envolvidos com o adolescente e até ele próprio. Sendo assim este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de caso de um adolescente 
de 13 anos com queixa de mau comportamento tanto em casa quanto na escola e déficit de aprendizagem. Pelas análises realizadas durante o 
atendimento constatou-se que o “mau comportamento” era para chamar a atenção e dizer que ele também tem seus desejos, ambições, sua 
identidade própria, e como não consegue expressar-se de outra forma age por estes meios. Através das técnicas escolhidas para intervenção 
buscou-se conhecer e compreender as causas de tais queixas. Foram realizadas 21 sessões semanais com duração de 50 minutos no Núcleo de 
Pesquisa e Psicologia Aplicada da Faculdade da Alta Paulista/Tupã. As intervenções seguiram a abordagem cognitivo-comportamental. Utilizou-
se a aplicação de testes (HTP), algumas atividades lúdicas como desenhos da família e da escola, atividades extraconsultório, atividades 
cognitivas para avaliar o grau de dificuldade de aprendizagem, passeio em áreas externas para observação de comportamentos do próprio 
cliente e coleta de dados junto ao mesmo, familiares e até um relatório enviado pela escola. Os resultados obtidos foram uma melhora no 
desempenho escolar, uma vez que diminuíram as advertências e suspensões. Quanto à interação com outros colegas e mesmo a relação com os 
familiares houve uma pequena melhora. Quanto a queixa de dificuldades escolares conclui-se que o adolescente não apresenta nenhum 
comprometimento cognitivo que justifique essa dificuldade, o déficit na aprendizagem acontece em decorrência de dificuldades emocionais do 
adolescente, visto que o ambiente não oferece reforçadores necessários para o estudo. 
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CONTRIBUIÇÕES DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL PARA O TRANSTORNO CONVERSIVO  
PAINEL  
Intervenção clínica no consultório 
LETICIA ISMAEL P. S. GERTSENCHTEIN.  
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA - HCFMUSP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
 
O transtorno de conversão permanece pouco compreendido. Desse modo, buscou-se fazer uma revisão da Literatura científica a fim de 
descobrir o que já se pesquisou sobre a sua diversidade de denominações e sintomas, sua etiologia, fatores mantenedores, formas de 
tratamento e prognóstico. Foi enfatizado o tratamento psicológico na abordagem cognitivo-comportamental com o intuito de saber quais as 
técnicas mais utilizadas e como os pacientes têm reagido à elas. Foram excluídos estudos com animais infra-humanos e não se estabeleceu 
outras restrições. Os dados foram obtidos através de duas bases de dados: o Pubmed e a Bireme por meio de artigos em inglês, retroativos a 5 
anos, sendo os demais obtidos indiretamente. Foram encontrados 11 artigos que focalizaram o tratamento clínico de diferentes transtornos 
conversivos, sendo que alguns detalharam as técnicas utilizadas. A abordagem cognitivo-comportamental aliada à reabilitação por equipes 
multiprofissionais se mostraram úteis na maioria dos casos, porém a disponibilidade de tratamentos com alto nível de evidência é restrita.Dos 
11 estudos citados, somente um é controlado. Finalizou-se com a recomendação de um aprofundamento de pesquisas para uma melhor 
compreensão da problemática, bem como, para o desenvolvimento de protocolos de atendimento eficazes e respaldados cientificamente. 
 
CORRELAÇÃO ENTRE ANSIEDADE E O DESEMPENHO EM ATENÇÃO CONCENTRADA: UM ESTUDO PSICOFISIOLÓGICO  
PAINEL  
CUL (Cultura) 
LETICIA ISMAEL P. S. GERTSENCHTEIN.  
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO (UMESP), SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - BRASIL.  

A influência de traços e sintomas ansiosos sobre o desempenho em tarefas atencionais de dificuldade crescente foi avaliada em 33 participantes 
de ambos os sexos com idades variando de 18 à 59 anos. O experimento foi constituído de 3 blocos em que a tarefa proposta consistia na 
identificação de grupos de uma, duas e três letras. Metade dos sujeitos realizou os testes na sequencia direta e os demais, na sequencia invertida. 
Os resultados dos três blocos foram correlacionados com os escores das escalas de ansiedade traço e estado de Spielberger. A análise dos dados 
baseou-se nos tempos médios de reação e no número de respostas válidas para uma, duas e três letras. Os resultados indicaram que os tempos 
de resposta foram maiores na medida em que a dificuldade da tarefa aumentava. Os resultados mostraram uma tendência à correlação negativa 
entre os escores das escalas de ansiedade e os tempos de reação em todos os tipos de tarefa.Estes resultados sugerem que a inclusão de 
avaliações de ansiedade em estudos psicofísicos que envolvem testes de atenção pode ser útil no controle da variabilidade dos resultados. 

 
 
AVALIAÇÃO DA ACEITABILIDADE DE UMA INTERVENÇÃO VIRTUAL PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
SH (Área da Saúde e/ou Hospitalar) 
ANDRÉ LUIZ MONEZI ANDRADE1; MARIA LUCIA OLIVEIRA SOUZA-FORMIGONI2; ROSELI BOERNGEN DE LACERDA3.  
1,2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 3.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL.  

A inserção de novas tecnologias de intervenção para usuários de álcool vem sendo cada vez mais utilizada devido a quantidade de pessoas com 
acesso à internet. Este estudo foi desenvolvido em parceria com a Organização Mundial da Saúde e avaliou os preditores de adesão e sucesso e 
a efetividade da intervenção (www.bebermenos.org.br). Método. Participaram do estudo 929 que preencheram o instrumento AUDIT e foram 
classificadas em Baixo Risco (BR, n=319), Médio Risco (MR, n=298) e Alto Risco (AR, n=312). Após 6 semanas de intervenção virtual, os usuários 
preencheram novamente os instrumentos utilizados. Considerou como preditor de sucesso a redução no número de doses de álcool na última 
semana de intervenção. Dos 214 usuários que concluíram a intervenção, 94 responderam o follow up. Resultados. Tanto no grupo MR quanto 
AR, observou-se uma redução significante no consumo de álcool. Também observou-se que a classificação do AUDIT foi um preditor de adesão 
sendo que o grupo MR foi mais propenso a concluir a intervenção. Entretanto, não foram detectados preditores de sucesso (definido como o 
consumo semanal máximo de 14 doses de álcool para mulheres e 21 para homens ou ter reduzido o consumo empelo menos 50% em relação 
aos seus níveis basais). Conclusão. Embora tenhamos observado um grande número de acesso ao portal (mais de 32.000 pessoas) menos de 
30% começaram a intervenção. Todavia, 56% daqueles que completaram reduziram seu consumo. Considerando o alto potencial de intervenções 
virtuais, a baixa adesão pode ser compensada pela grande quantidade de indivíduos que podem ser alcançados. 
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INTERVENÇÃO BREVE VIRTUAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PAINEL  
CV (Comportamento verbal) 
ANDRÉ LUIZ MONEZI ANDRADE1; MARIA LUCIA OLIVEIRA SOUZA-FORMIGONI2; ROSELI BOERNGEN DE LACERDA3.  
1,2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL; 3.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL.  
Embora exista uma quantidade significativa de evidências de intervenções virtuais para usuários de álcool, no Brasil os estudos ainda são 
escassos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil de utilização do portal www.bebermenos.org.br a partir do perfil dos usuários. Método. 
Recrutou-se 929 que realizaram uma intervenção virtual de 6 semanas e foram classificados pelo instrumento AUDIT de acordo com o padrão 
de uso de álcool como Baixo Risco (BR, n=319), Médio Risco (n=298) e Alto Risco (AR, n=312). Os usuários também preencheram o teste de 
prontidão para a mudança (RCQ). Resultados. Observou-se que 56% dos usuários AR foram classificados pelo RCQ na fase de Contemplação e 
somente 175 na fase de ação. Além disso, 84% dos usuários do grupo BR estavam na fase de Pré-Contemplação e 39% dos usuários do grupo 
MR na fase de Contemplação. A análise por meio da MANOVA indicou que o grupo AR apresentou uma frequência maior de acesso que os 
demais usuários, mas esta frequência decaiu ao longo das semanas em todos os grupos (F(2,929)=7.33; p< 0.000;  ηρ²=0.01; Poder=0.93, 
Newman Keuls Test, p<0.001). Além disso, observou-se que o grupo BR permaneceu uma média de 15 minutos por acesso, o grupo MR 18 e o 
grupo AR 27 minutos (F(2,929) =8.69; p<0.001). Os dados também indicaram que o grupo AR utilizou uma quantidade maior de ferramentas em 
comparação com os demais grupos. Conclusão. Os dados observados indicam que usuários mais pesados de álcool podem se motivar melhor 
com o programa pois se encontram em um estágio motivacional mais propício que os demais grupos. 

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL SOB O ENFOQUE DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PAINEL 
PESQUISA APLICADA  
OUT (Outra) 
AMANDA FERNANDES RODRIGUES ALVES1; ANA CELESTE ARAUJO PITIÁ2; NATHÁLIA SABAINE CIPPOLA3.  
1.CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL; 2.CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ, COMVIVER - 
ACOMPANHAMENTO TERAPEUTICO, AMA, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL; 3.UFSCAR, CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ, PSICOLOG, 
RIBEIRÃO PRETO, SP, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL.  
A teoria da Análise do Comportamento entende vocação como um conjunto de comportamentos resultantes do arranjo único de variáveis filo 
e ontogenéticas a que o individuo está exposto desde o seu nascimento. Por isso, o procedimento de intervenção nesta abordagem dentro da 
Orientação Profissional deve arranjar condições para que o indivíduo discrimine as variáveis dos diferentes contextos de controle (familiar, social, 
cultural e econômico), às quais seus comportamentos de escolher e decidir são controlados.O presente trabalho tem por objetivo relatar as 
observações feitas durante os atendimentos individuais em um programa de Orientação Profissional feito em uma clínica-escola de 
Psicologiadesenvolvido com uma jovem adolescente de 18 anos, estudante do 3º. ano do ensino médio. Mediante a teoria exposta, o programa 
de Orientação Profissional realizado no proposto trabalho foi concluído com dez sessões, sendo realizada uma sessão por semana com quatro 
eixos principais de trabalho:  autoconhecimento, o conhecimento da realidade profissional, projeto de vida e tomada de decisão. Para tal 
procedimento foram utilizados testes como EMEP, Matriz de Habilidades e Interesses, AIP e exercício para promoção de informação profissional 
e discriminação de habilidades e interesses relacionados a escolha profissional. Como resultados pôde-se observar a escolha da orientanda pelo 
curso de Publicidade e Propaganda, a realização de projetos de curto, médio e longo prazo, um aumento do escore em relação à maturidade da 
escolha profissional e o abandono de outras opções parecidas com as escolhas profissionais parentais. Concluiu-se com o trabalho que a 
orientanda teve um aumento da discriminação das variáveis que controlavam seu comportamento de escolha, aumentou seu repertório sobre 
informações das profissões e concluiu seu processo de escolha profissional de forma satisfatória. 
 
ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITÁRIA: UMA INTERLOCUÇÃO POSSÍVEL?  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
MARIA LIDIA FERREIRA LIMA.  
UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA, BELEM - PA - BRASIL.  
O presente trabalho é uma revisão bibliográfica que tem como objetivo comparar as teorias e práticas em Psicologia Social Comunitária com a 
Análise do Comportamento. Como metodologia, incialmente buscou-se em 2 plataformas de pesquisas, Scielo e Periódicos Capes, por artigos 
que abordavam aspectos teóricos e metodológicos da área social comunitária e da análise do comportamento, posteriormente, comparou-se as 
duas teorias e práticas. Como resultado, obteve-se que a Psicologia Social Comunitária surgiu no Brasil como uma resposta ao modo de produzir 
ciência, que na época tinha como foco apenas o indivíduo e pouco analisava seu contexto social. O contexto social está presente na teoria 
analítico-comportamental, por meio do nível cultural do processo de seleção pelas consequências. Além disso, atualmente, na análise do 
comportamento, tem-se a perspectiva de uma nova medida de análise para se estudar o comportamento social, analisando mais de um 
indivíduo, utilizando os conceitos de meta e macrocontingências. Nos aspectos práticos, foram encontrados os seguintes objetivos de atuação 
do psicólogo social comunitário: a) entender as redes que conectam o indivíduo e a comunidade, como forças sociais, políticas, culturais e 
filosóficas; b) buscar a tomada de consciência do grupo da sua problemática contextual e contribuir para o processo de auto-gestão grupal. Do 
ponto de vista analítico-comportamental, também se considera importante buscar identificar quais as variáveis de controle dos comportamentos 
sociais, por meio do mapeamento das agências de controle na comunidade. Outro ponto de convergências é na promoção da consciência das 
variáveis de controle dos seus comportamentos, ou seja, a descrição verbal das principais características de suas práticas culturais. Esse trabalho 
espera ter contribuído para ampliar a visão de que é possível fazer uma interlocução com a Psicologia Social Comunitária e a Análise do 
Comportamento e incentivar mais pesquisas aplicadas e básicas. 
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ANÁLISE DO FILME “NINFOMANÍACA” DE LARS VON TRIER: UMA PERSPECTIVA ANALÍTICA-COMPORTAMENTAL  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
OUT (Outra) 
MARIA LIDIA FERREIRA LIMA.  
UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA, BELEM - PA - BRASIL.  

Este trabalho propõe-se a analisar o filme Ninfomaníaca de Lars Von Trier (2013), tendo como sujeito alvo da análise a personagem Joe, 
interpretada por Charlotte Gainsbourg. Como metodologia, utiliza-se conceitos da abordagem psicológica behaviorista radical, com os objetivos 
de a) compreender por meio de análise funcional de que forma os comportamentos relacionados à prática sexual da personagem foram 
instalados e mantidos; e b) refletir sobre os efeitos desses comportamentos para a vida do sujeito. Inicialmente, os comportamentos sexuais de 
Joe são mantidos por reforçadores arbitrários, como receber doces, e por reforçadores generalizados, como reconhecimento social, 
caracterizado pela aprovação da amiga. Em determinado momento, Joe emite comportamentos sexuais, tanto respondentes quanto operantes, 
em situações de estresse e tristeza. Percebe-se um pareamento desses sentimentos com o ato sexual, tornando o emitir respondentes de tristeza 
e estresse um estímulo discriminativo para o ato sexual. No filme, Joe e a amiga também fazem parte de uma espécie de Ceita que acredita que 
os homens são objetos sexuais e esse é o único tipo de relação permitida a ter com eles, esse culto serve como uma agência de controle, emitindo 
regras contra o engajamento de Joe em um relacionamento romântico duradouro que não seja relacionado diretamente à finalidade de 
obtenção de prazer sexual. Os comportamento de Joe tem como efeito: a dificuldade em manter um relacionamento com a mesma pessoa 
durante muito tempo, a emissão de comportamentos sexuais em situações inadequadas e um baixo autocontrole no momento da emissão de 
tais comportamentos. É importante ressaltar que todo tipo de comportamento pode servir como objeto de estudo da ciência Análise do 
Comportamento, portanto, espera-se que o referido trabalho incentive mais pesquisas científicas com esse mesmo objeto de estudo para melhor 
entendermos de que forma o ser humano se relaciona com os outros nos mais diversos contextos. 

A NOÇÃO DE COMPORTAMENTO COMO FERRAMENTA PARA A CRIAÇÃO DE UM SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
FOR (Formação) 
JEAN ABILIO SILVA.  
IFC, BLUMENAU - SC - BRASIL.  

Um dos aspectos essenciais para o desenvolvimento contínuo de uma organização de ensino é a criação e estruturação de um setor de 
capacitação de servidores com atribuições condizentes com o grau de complexidade que esse tipo de serviço de apoio requer. Um setor de 
desenvolvimento de servidores, para além de ofertar cursos demandados por outros setores ou servidores, tem como atribuição arranjar 
contingências para a ocorrência dos comportamentos constituintes do processo geral de desenvolvimento dos serviços institucionais. Para isso, 
em contexto de intervenção no Instituto Federal Catarinense, e com base na noção de comportamento, foram identificadas 6 etapas gerais 
constituintes do processo de capacitação de servidores, que especificam, para o setor de desenvolvimento de pessoas, os comportamentos-
objetivos para sua intervenção e, portanto, suas atribuições como setor. A partir daí foram propostas condições para o engajamento de diversos 
servidores nos processos comportamentais constituintes do processo de capacitação institucional, que envolvem desde a identificação de 
necessidades de aprendizagem na instituição até a avaliação, o aperfeiçoamento e a divulgação dos resultados obtidos nesse processo. As 
contingências propostas envolvem a elaboração de formulários de coleta de dados, criação de comissões, de fluxos de trabalho entre outras. A 
proposição das atribuições do setor de capacitação em termos de comportamentos-objetivos possibilita que ele desempenhe um papel 
estratégico no desenvolvimento organizacional, uma vez que orienta com precisão o trabalho de arranjar contingências capazes de transformar 
a instituição em uma “organização que aprende” e, por outro lado, evita que o setor de capacitação de uma instituição de ensino como o IFC 
restrinja seu trabalho ao atendimento de demandas individuais sem a percepção dos desafios e problemas que a instituição como um todo 
enfrenta e cuja solução depende do desenvolvimento de comportamentos humanos. 
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INTELIGÊNCIA, EMOÇÃO, COMPORTAMENTO E UMA POSSÍVEL APLICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
FOR (Formação) 
LUAN MENDES TEIXEIRA; KANNANDA SHEYLA SILVA COSTA.  
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Inteligência e emoção são temas clássicos na psicologia, entretanto, como abordá-las e aplicá-las na vida pessoal e nas organizações por uma 
ótica cognitiva comportamental? Inteligência emocional, abrangendo o autoconhecimento, empatia, habilidade social, entre outras, é 
importante na vida pessoal, assim como nas organizações. Tendo em vista essa afirmação, procurou-se entender essa dinâmica, seu 
desenvolvimento atualmente, bem como suas aproximações com uma ciência cognitiva comportamental. Os dados foram coletados a partir de 
entrevista semiestruturada, com roteiro previamente elaborado e análise de discurso. Foram entrevistados duas psicólogas organizacionais e 
um coaching, sendo utilizado gravador para a coleta. Também utilizou-se um levantamento bibliográfico e revisão de artigos de 2009 e 2011 na 
área. Os dados coletados revelaram que ambos os profissionais tem importantes papeis no desenvolvimento dessa habilidade. A inteligência 
emocional pode ser bem trabalhada através das estruturas de crenças, do olhar atento dos profissionais e do investimento da empresa.  Tal 
habilidade pode prevenir doenças ocupacionais, melhorar o desenvolvimento dos funcionários e os lucros empresariais. Entretanto, no Brasil 
ainda é difícil trabalhá-la, uma vez que os gestores a consideram perda de tempo e dinheiro. A pesquisa também mostrou como esta inteligência 
e emoção abordada por esses profissionais pode se relacionar com as suas definições na área cognitiva comportamental. A inteligência 
emocional é fundamental para maximizar organizações e a vida pessoal. Embora haja conhecimento disso, pouco se investe em seu 
desenvolvimento. Entretanto, os profissionais que conseguem trabalhá-la mostram efetividade refletida em números, nos lucros e na saúde da 
corporação. E, mesmo disseminada no Brasil, ela ainda é preterida. 

O USO DO TERMO INSENSIBILIDADE ÀS CONTINGÊNCIAS: UMA REVISÃO DA LITERATURA COMPORTAMENTAL BRASILEIRA  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
Outra 
MARIANNA GABRIELA DE BRITO; ANA CAROLINA FONAI.  
NÚCLEO PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

A literatura sobre comportamento verbalmente controlado regularmente faz referência ao conceito de “insensibilidade” para explicar o 
fenômeno de manutenção de padrão de comportamento mesmo quando as contingências são alteradas. No entanto, considerar que um 
comportamento operante poderia ser “insensível” às consequências seria incoerente com a própria definição skinneriana de comportamento. 
Sendo assim, foi realizada uma revisão de literatura com o objetivo de analisar o uso do termo “insensibilidade” pela literatura brasileira. Foi 
realizado um levantamento de artigos de periódicos nacionais e da coleção Sobre Comportamento e Cognição, com três critérios para seleção: 
pertencer a abordagem analítico-comportamental, tratar sobre comportamento verbalmente controlado e atribuir a “insensibilidade” ao 
comportamento verbalmente controlado. Os parágrafos com os termos “insensível”/“insensibilidade” foram categorizados de acordo com o 
uso. Alguns dos  resultados encontrados foram: maioria dos textos publicados entre 2001 e 2010 na coleção Sobre Comportamento e Cognição 
e Acta Comportamentalia; L.C. Albuquerque autor que mais publicou com o termo; USP e UFPA instituições com mais publicações; 37/50 dos 
textos fazem uso do termo, 9/50 o questionam e 4/50 o criticam; maioria (36/37) dos artigos que usam o termo não citam discrepância conceitual 
existente na área nem dão alternativas, enquanto maioria (9/13) dos que questionam e/ou criticam, dão alternativas. Observou-se que, apesar 
de o termo ainda ser utilizado, uma alteração no entendimento do fenômeno vem ocorrendo: alguns autores propuseram que esta não seria 
uma característica definidora do comportamento verbalmente controlado e propostas alternativas de causalidade vem sendo apresentadas. 
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A DECISÃO DA PROFISSÃO E A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: UM ATENDIMENTO EM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL  
PAINEL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
SIMONE SARMENTO CAVALCANTI1; VIVIANE DOS REIS2; NATHÁLIA SABAINE CIPPOLA3.  
1,2.CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL; 3.UFSCAR, CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ, 
PSICOLOG, RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL.  

Os comportamentos de escolha e tomada de decisão são considerados operantes e por isso podem ser ensinados e aprendidos. Aprender a 
tomar uma decisão é aprender a manipular variáveis. Dessa forma, o termo “decidir” torna-se um processo de manipulação de classes específicas 
de estímulos que pode ser efetuado pela própria pessoa que está se decidindo. Este trabalho tem por objetivo apresentar um caso de 
atendimento em Orientação profissional na perspectiva da Análise do Comportamento. O programa contou com onze sessões orientadas por 
quatro eixos: autoconhecimento, informação profissional, projeto profissional/projeto de vida e tomada de decisão. O caso atendido é de um 
jovem, sexo masculino, de dezessete anos que cursava o terceiro ano do ensino médio e pertencia a classe média baixa. As sessões que 
ocorreram semanalmente tiveram como objetivo a identificação de características pessoais, habilidades e atividades de interesse do orientando. 
Além disso, foram feitas discussões sobre profissões, além de refletir sobre critérios para a seleção de alternativas profissionais diante de sua 
realidade financeira e tomada de decisão. Como resultado o orientando escolheu pelo curso de Relações Internacionais, observou-se ainda um 
aumento do repertório de critérios de escolha, discriminação das variáveis que controlavam sua decisão, como a diminuição das influências de 
amigos e a realização de planos de curto, médio e longos prazos compatíveis com a realidade financeira do orientando. Como conclusão o 
trabalho demonstrou que a vocação é construída no decorrer e no desenvolvimento da vida, podendo ser mudadas ao longo da nossa trajetória. 
Coube ao orientador e orientando engajarem-se em diversos comportamentos relacionados ao levantamento e análise de alternativas pessoais 
e profissionais, comportamentos ligados tanto às habilidades quanto às questões de escolha profissional, para haver um levantamento de uma 
variedade de respostas, efetivas à situação problema. 

RESTRIÇÃO DE RESPOSTA NO PROCEDIMENTO GO/NO-GO COM ESTÍMULOS COMPOSTOS EM CRIANÇAS COM AUTISMO.  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
CUL (Cultura) 
RAFAEL AUGUSTO SILVA; PAULA DEBERT.  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
Durante o procedimento go/no-go com estímulos compostos, participantes com autismo apresentam o padrão de responder diante de todos os 
estímulos compostos apresentados o que dificulta o estabelecimento de classes de equivalência. O objetivo deste estudo foi verificar se o 
procedimento de restrição de resposta pode favorecer a formação de classes de equivalência em crianças com autismo quando empregado 
durante o procedimento go/no-go com estímulos compostos. Quatro crianças com autismo foram submetidas ao treino de relações AB e BC 
com o procedimento go/no-go com estímulos compostos. Durante as fases de Pré-treino com estímulos conhecidos e de Treino com estímulos 
desconhecidos,  o experimentador restringiu a resposta do participante ao tampar a tecla do computador diante das apresentações dos 
compostos "incorretos". O procedimento foi gradualmente retirado. O estabelecimento de relações não diretamente treinadas foi verificado 
nos testes de Simetria, Transitividade e Equivalência. 

PUNIÇÃO CULTURAL NEGATIVA EM MICROCULTURAS DE LABORATÓRIO  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
PE (Esporte e fitness) 
LUIZ FELIPE COSTA ALVES; NÚBIA SOUZA COSTA; GEHAZI RAMIRIS BISPO; GLAUCIA SOUZA; RAÍSSA FERNANDES GUERRA; ROBERTA CAROLINNE 
QUEIROZ DIAS; CHRISTIAN VICHI.  
UNIVASF, PETROLINA - PE - BRASIL.  
O nível cultural, área na Análise do Comportamento que se propõe a estudar os fenômenos culturais, tem como unidade básica de análise a 
metacontingência, na qual a unidade selecionada não são os comportamentos operantes recorrentes de um indivíduo, mas a recorrências das 
contingências comportamentais entrelaçadas (CCEs), funcionando como uma unidade integrada e gerando um produto agregado (PA). Tal PA 
por sua vez, pode gerar uma consequência cultural (CC) que retroage, afetando a probabilidade de recorrência das CCEs. Estudos empíricos na 
área exploraram o reforçamento positivo. No entanto, Saconatto e Andery (2013) sugeriram um procedimento onde há seleção de CCEs e seus 
PAs através de um procdimento análogo ao reforçamento negativo. O objetivo do presente trabalho foi realizar um procedimento análogo ao 
procedimento de punição negativa no terceiro nível de seleção. Participantes de uma microcultura de três linhagens comportamentais tinham 
como tarefa a escolha de uma linha em uma matriz colorida 10x10 em diferentes fases experimentais. Inicialmente, apenas um sujeito 
participava do experimento e, ao longo das fases experimentais haveria a inclusão de mais participantes e a substituição de participantes 
veteranos por participantes mais novos. Fichas individuais (trocáveis por dinheiro) eram produzidas contingentemente à escolha da linha por 
cada participante e fichas de valor cultural (equivalentes a uma peça de kit escolar a ser doado) eram produzidas ou eliminadas 
contingentemente ao entrelaçamento produzido e de acordo com cada fase experimental. Instruções sobre a tarefa experimental, ganho e 
significado de fichas eram fornecidas apenas ao primeiro participante e esse tinha a função de transmitir a informação. Os resultados do 
experimento permitem afirmar que o procedimento utilizado foi eficiente em promover a seleção estável de uma CCE funcional e seu PA e, em 
seguida, suprimir sua recorrência através da aplicação contingente de um punidor cultural negativo. 
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UMA VISÃO ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL DOS NOVOS ARRANJOS FAMÍLIARES: O PAPEL DA CULTURA  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
Cultura 
VICTORIA VASCONCELOS GOMES; LIANA ROSA ELIAS.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, SOBRAL - CE - BRASIL.  
A família é um grupo social que vem se transformando e assumindo diversas configurações. Pensando nos novos arranjos familiares como uma 
realidade que se faz cada vez mais presente em nossa cultura, faz-se necessário compreender como ocorre a influência do terceiro nível de 
seleção pelas consequências nos novos modelos familiares. Os objetivos da pesquisa são analisar as mudanças que ocorrem no contexto familiar, 
identificando as relações que existem entre os novos arranjos familiares e as contingências culturais. Além disso, pretende-se compreender as 
novas configurações familiares como uma prática cultural que garante a sobrevivência da família enquanto grupo social. O estudo foi realizado 
através de levantamento bibliográfico tendo como critério de inclusão temáticas que envolvessem práticas culturais, família e novos arranjos. 
Verificou-se que não existem produções específicas na análise do comportamento que estudem os novos arranjos familiares a partir da evolução 
das culturas, de contingências culturais que selecionam essas novas configurações. Foi encontrada apenas uma monografia que trata da 
influencia da mídia e das leis nas mudanças familiares. Pode-se inferir, a partir da leitura do material encontrado, que é possível pensar nos 
novos arranjos familiares como grupos sociais que vem sofrendo variações e que são selecionados pelo terceiro nível de seleção, a cultura. No 
que se refere à questão das novas configurações e o seu valor de sobrevivência para a família enquanto grupo, é preciso ainda que se observe 
se será uma prática transmitida para as gerações futuras. Assim, é importante salientar a pertinência de pesquisas que abordem os novos 
arranjos familiares, haja vista o reduzido material produzido voltado para a Análise do Comportamento. 

ANSIEDADE E DESEMPENHO EM PROVA EM ACADÊMICOS DE GRADUAÇÃO.  
PAINEL  

PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
MARILENA OLGA KOCH.  
UNIPAR - UNIVERSIDADE PARANAENSE, TOLEDO - PR - BRASIL. 
A ansiedade em situações de avaliação pode ser vista como um fenômeno relativamente comum na vida acadêmica de qualquer estudante, em 
especial os acadêmicos do primeiro ano de graduação, visto que, estes se deparam com novo ambiente e exigências as quais terão que se 
adaptar. A presente pesquisa teve como objetivo avaliar os níveis de ansiedade e o desempenho em 258 acadêmicos, de ambos os sexos, das 1ª 
séries dos cursos de Administração, Direito, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas de 
uma Instituição de Ensino Superior (IES) da região Oeste do PR. Para a obtenção dos níveis de ansiedade foi utilizado o BAI – Inventário de 
Ansiedade de Beck e para avaliação do desempenho foi considerada a nota obtida na prova oficial bimestral. Realizou-se  uma análise 
quantitativa dos dados por meio da distribuição de frequência, porcentagem e do Coeficiente de Correlação de Pearson. A partir da análise de 
Pearson para todos os acadêmicos analisados pode-se verificar que não há correlação entre a ansiedade e as notas dos acadêmicos. Portanto, 
foram feitas análises estatísticas independentes para ambas as respostas. Por meio de análise de variância (ANOVA) foi possível constatar que a 
ansiedade apresentou interação não significativa entre curso e gênero (p>0,05), sendo dependente apenas do gênero, com média de 16,38 para 
o gênero feminino (nível leve), contra média de 10,20 (nível mínimo a leve) para o gênero masculino. Para as notas, por meio de ANOVA se 
constatou que também não há interação entre curso e gênero (p>0,05), sendo dependente apenas do curso, e apresentando a média mais 
elevada do curso de TADS (8,2) e mais baixa para o curso de Farmácia (3,4). Constatou-se que não houve correlação entre a ansiedade e as notas 
dos acadêmicos. Porém, de modo geral, o gênero feminino apresentou ser significativamente mais ansioso que o masculino. Em relação ao 
desempenho, ocorreu diferença significativa entre os cursos. 

DISMORFIA CORPORAL: INFLUÊNCIA SOCIOECONÔMICA  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
PE (Esporte e fitness) 
JÉSSICA CALSAVARA DA SILVA1; REGINALDO PEDROSO2.  
1.FAAR, ARIQUEMES - RO - BRASIL; 2.FAAR/PUC-GO, PORTO VELHO - RO - BRASIL.  
O padrão de beleza pode ser considerado inconstante, ano após ano as preferências sociais se modificam. Ora um corpo curvilíneo evoca 
apologia entre homens e mulheres, ora tais curvas já não fazem mais sentido. Com a influência social muitas adolescentes acabam por tornarem-
se vítimas de ditaduras de beleza. São constantemente estimuladas a aceitarem e, ainda, a desejarem um modelo dito padrão de corpos físicos. 
Essa constante influência tem originado distúrbios cada vez mais severos em adolescentes, pois normalmente elas enfrentam diversos obstáculos 
para se alcançar o corpo imaginado/desejado, quase sempre distante de seu corpo real principalmente visto que estão ainda em 
formação/desenvolvimento. O presente estudo teve por objetivo verificar se a classe socioeconômica influencia na percepção da imagem 
corporal. Para tanto foi realizada uma pesquisa com 40 adolescentes do sexo feminino, sendo 20 de classe alta e 20 de classe baixa. Foi 
apresentado a um responsável o TCLE. A coleta foi realizada em uma sala onde era entregue um álbum contendo 20 fotos de mulheres, retiradas 
do Google imagens, em trajes de banho, academia e uma ficha em branco. A atividade consistia folhear o álbum e descrever o que pensava ao 
observar as imagens. Observou-se que ambos os grupos demonstraram sentimento de inferioridade ao observar as imagens, contudo enquanto 
um grupo recebe influência de forma negativa e busca esquivar-se do padrão (classe baixa) o outro grupo (classe alta) demonstra estar sob 
controle dos padrões sociais de beleza que é estabelecido como esperado. Para que tal quadro pudesse ser alterado, minimizando os efeitos 
negativos em adolescentes, dever-se-ia aumentar os modelos de padrão de beleza, pois, assim possibilitaria uma maior gama de identificação 
das adolescentes. A Análise do Comportamento pode auxiliar nessa mudança a partir de princípios como: reforçamento diferencial, controle de 
estímulos e práticas culturais. 
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DEPENDÊNCIA QUÍMICA: A FAMÍLIA COMO BASE NO TRATAMENTO  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
CUL (Cultura) 
MARIA APARECIDA ALVES MACEDO1; RODRIGO SANTOS MADEIRA2; REGINALDO PEDROSO3.  
1.FAAR, ARIQUEMES - RO - BRASIL; 2.FACULDADE SANTO ANDRÉ, ARIQUEMES - RO - BRASIL; 3.PUC/GO - FAAR, PORTO VELHO - RO - BRASIL.  

A dependência química trata-se de um problema de saúde pública, que se transformou em um gerador de dificuldades nas famílias. O objetivo 
do estudo foi descrever quais variáveis que mantem o ex-adicto longe das drogas. Participaram do estudo 16 pessoas, sendo 8 adictos e 8 ex-
adictos. Os participantes foram selecionados a partir do projeto Vida Nova (casa de recuperação). Para o grupo de adictos a coleta de dados foi 
realizada in-locu, para o grupo de ex-adicto foi levantado os contatos de pessoas que passaram pelo projeto e que estavam a mais de cinco anos 
sem o uso de drogas. Foi utilizado entrevista semiestruturada para coleta com o objetivo de levantar: a) grupo de ex-adicto, o que levou a 
manter-se sem recaídas nesse período e b) o grupo adicto o que levou ao uso das substâncias psicoativas. Todos participantes assinaram o TCLE 
antes de iniciar a entrevista.  Os resultados demonstraram que a maioria dos ex-adictos estão inseridos no mercado de trabalho, enquanto a 
maioria dos adictos não trabalha e vivia nas ruas antes de ingressarem no projeto Vida Nova. Os ex-dictos conseguiram melhoras consideráveis 
na relação familiar, já a maioria dos adictos não se relaciona com a família até o momento da pesquisa. Ambos os grupos fizeram o uso de drogas 
ilícitas por um tempo superior a cinco anos. Nos dois grupos a média de tempo que ficaram afastados das drogas foi de dois meses a nove anos. 
Conclui-se que os principais fatores que mantem os ex-adictos longe das drogas foi: religião, família e sonhos, e é justamente o que falta, segundo 
os dependentes químicos, para eles conseguirem sair das drogas. Diante a amostra pesquisadas pode-se concluir que o apoio familiar foi o fator 
mais relevante segundo os relatos dos participantes para a manutenção do tratamento. Deve-se levar em conta a mudança do ambiente e não 
apenas a mudança direta sobre o indivíduo, exemplo da internação compulsória, para práticas mais eficazes e duradouras no tratamento da 
dependência química. 

ESTUDO DE CASO INFANTIL DE OBESIDADE.  
PAINEL  
OUT (Outra) 
IZABELLA SILVA PERES; PATRICIA HOBOLD MEURER.  
FIO - OURINHOS, OURINHOS - SP - BRASIL.  
Para preservação do cliente será utilizado o nome fictício Luca.O processo psicológico foi fundamentado na análise do comportamento.Luca tem 
09 anos de idade, foi inscrito pela mãe para atendimento em clinica escola de psicologia de Ourinhos-SP, mora com a mãe, pai, irmão e  avó, os 
pais trabalham vendendo lanches á noite, dormiu com os pais até os 4 anos, após passou a dormir com a avó, a avó compra presentes e lhe dá 
dinheiro, o irmão ajuda os pais e não estuda, L estuda de manhã,  pratica esportes à tarde, está atualmente acima do peso ideal para sua idade, 
não possui horários para fazer tarefas escolares, dormir e assistir televisão. A queixa principal trazida pela mãe foi que L come o tempo todo, 
outras queixas: teimosia, nervoso, chora (diz que vai embora de casa), discute com os pais, preguiça de estudar (rendimento escolar caiu), quer 
a todo o momento comprar brinquedos. Foram realizadas como intervenções: a) análise funcional, para identificar comportamentos problemas, 
reforços que aumentavam a probabilidade dos mesmos acontecerem, déficits comportamentais a serem desenvolvidos, logo se identificou que 
L não sabe seguir regras, possui falta de assertividade frente às situações conflitantes, comportamento verbal inadequado, pouca tolerância a 
contrariedades, gosta de comprar brinquedos e comer em demasia; b) orientação aos pais, ensinados a modelar comportamentos adequados e 
extinguir os inadequados, construiu-se uma tabela contendo horários, deveres e direitos de L; c) técnica de economia de fichas, para cada 
comportamento adequado reforçava-se dando uma ficha, as fichas acumuladas por L eram trocadas por prêmios, para quebra de regras retirava-
se 2 fichas. Os resultados obtidos demonstraram que os procedimentos e técnicas utilizadas no trabalho foram em sua maioria eficazes, pois 
modificou determinadas classes de comportamentos, auxiliou o desenvolvimento de novas, diminuiu comportamentos problemas, bem como 
aumentou a frequência de comportamentos adequados. 

A DEPENDÊNCIA QUÍMICA E AS RELAÇÕES AFETIVAS FAMILIARES: UM ESTUDO DE CASO ANALÍTICO COMPORTAMENTAL  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
Saúde 
PATRICIA CRISTINA NOVAKI AOYAMA; MIRYAN WANDERLEY WESSLER; KATIA DA COSTA; CRISTINA ALINE SCHLOSSER.  
UNIPAR, CASCAVEL - PR - BRASIL.  
No campo da saúde, a dependência química é considerada uma doença de ordem física, com fatores psíquicos que favorecem a sua instalação 
e desenvolvimento, com perda de controle sobre a substância psicoativa e dominação inteira do usuário às exigências físicas e emocionais dos 
psicotrópicos. Dados estimam que 12% a 15% da população, em média, ao iniciar o contato com alguma droga desenvolverá uma relação peculiar 
e permanente com as substâncias químicas. Devido à relevância dos dados e levando em conta que muitos autores da psicologia estudam a 
importância dos vínculos afetivos, pontuando que a família se constitui como uma função de espelho que propicia o desenvolvimento e interação 
do sujeito com o mundo, o presente estudo tem como objetivo compreender os efeitos que a dependência química produz no âmbito familiar, 
em especial nas relações afetivas. Para tanto, foram realizadas entrevistas com um dependente químico e seus pais, o que permitiu a comparação 
entre a teoria e a vivência apresentada pelos entrevistados. Conclui-se com base nesta pesquisa  que mesmo que os antecedentes favoráveis ao 
inicio do uso de droga sejam bastante variados, as consequências do comportamento são semelhantes, com o prazer orgânico atuando como 
reforço positivo e o fator psíquico atuando como refoço negativo, fortacendo e mantendo o comportamento, mesmo com tantos eventos 
punidores acontecendo simultâneamente. 
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TREINO PARENTAL DE COMPORTAMENTO MORAL PARA CRIANÇAS COM TOD: UMA REVISÃO DE LITERATURA  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CV (Comportamento verbal) 
CAROLINE DREHMER PILATTI1; GIOVANA DEL PRETTE LOPES2.  
1.UNIDAVI, RIO DO SUL - SC - BRASIL; 2.NUCLEO PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

O treinamento de pais é uma intervenção para o ensino de habilidades específicas aos pais que, ao desempenharem o que aprenderam, podem 
produzir modificações no comportamento dos filhos (Kazdin, 1985). Já o comportamento moral é uma prática educativa na qual os pais 
transmitem aos filhos valores como honestidade, generosidade, justiça, compaixão e empatia (Gomide, 2005). Uma pesquisa não sistemática 
pela literatura através do google acadêmico, site que compila dados de outros sites de pesquisa como Scielo, PubMed e PsycInfo, permitiu 
identificar 43.200 artigos com o descritor “parent training”. No entanto, quando o termo foi associado a “moral behavior” o número de artigos 
caiu para 171. Associado a “moral judgement” ou “moral disengagement”, encontrou-se 15 e 3 artigos, respectivamente. Utilizando os 
descritores “parent training”, “children” e “behavior analysis” o total de artigos foi 33. Por outro lado, o descritor “moral behavior” permitiu 
encontrar um número aproximado de 7.600 artigos e associado ao termo “ODD” (oppositional defiant disorder) o resultado caiu para 5.830 
artigos e, finalmente, incluindo “parent training”, o número de artigos encontrados caiu para 25 (“a qualquer momento”) e para seis, a partir do 
ano de 2010. Destes, quatro são livros lançados nos Estados Unidos (sem tradução), um artigo que descreve implicações neurobiológicas para o 
Transtorno de Oposição Desafiante (Stadler, 2010) e o outro refere-se a reações emocionais dos pais e seu papel na terapia de crianças 
traumatizados (Holt, 2014). Frente a escassez de literatura, sugere-se que o treino parental de comportamento moral possa ser estudado e 
aplicado a pais de crianças com TOD e seus resultados avaliados. 

ESTUDO DE CASO: COMPORTAMENTO INADEQUADO NO USO DE TELEFONE CELULAR NO CONTEXTO ESCOLAR.  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
YURI HENRIQUE DIAS1; CHRISTIANE ALMEIDA DE MACEDO ALVES2; ZARA FERREIRA BRUNO3.  
1,2.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO, PETROLINA - PE - BRASIL; 3.SECRETARIA DE 
ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO, PETROLINA - PE - BRASIL.  

Nos últimos anos, o telefone celular se tornou uma importante ferramenta de comunicação da sociedade. Desde seu surgimento, há 20 anos, o 
aparelho ganhou recursos tecnológicos, tais como acesso à internet, fotografia, vídeos, música, mensagem de texto e jogos. O seu uso ganhou 
uma dimensão psicológica, não apenas como ferramenta de comunicação, mas também, como uma maneira de se expressar, ter autonomia e 
inclusão social. Entretanto, muitos desses usuários vêm apresentando sintomas e padrões de comportamento que são comumente associados 
a sintomas de adição. Em consequência desta situação, este trabalho teve como objetivo investigar uso inadequado de telefone celular, num 
estudante de ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão de Pernambuco, Campus Floresta. Utilizando 
pressuposto da Terapia Comportamental para modificar o comportamento inadequado. Foram realizadas 15 sessões para modelar o 
comportamento inadequado no uso de celular. Durante o processo foi avaliado: história de vida (HV) do paciente, contingências de reforçamento 
(CR) no contexto escolar, habilidade social (HS). Após algumas sessões, foi identificado no aluno pobreza de repertório na habilidade social e 
apresentou uma história de contingência de reforçamento (HCR) aversiva durante seu desenvolvimento. As sessões forneceram informações 
essenciais para se compreender as funções comportamentais do aluno. O uso excessivo do celular foi identificado como fuga- esquiva das 
interações sociais.  O processo está em continuidade, houve um ganho comportamental, HS é a diminuição do comportamento de fuga-esquiva 
no uso inadequado do celular. 
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HABILIDADES TERAPÊUTICAS E COMPORTAMENTO CONTROLADO POR REGRAS  
PAINEL 
PESQUISA APLICADA   
OUT (Outra) 
KARLA RODRIGUES SANTANA VERNISKI1; MARIANA SALVADORI SARTOR2.  
1.FEPAR - FACULDADE EVANGÉLICA DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL; 2.UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL.  
Diversas pesquisas sobre a categorização do comportamento do terapeuta e cliente afirmam que a maneira como o terapeuta conduz a sessão 

e sua interação com o cliente é uma variável importante e que interfere nas diferentes etapas do processo terapêutico. Este estudo teve como 

objetivo a discussão dos possíveis efeitos das habilidades terapêuticas, principalmente solicitação de reflexão e interpretação, sobre o 

comportamento governado por regras de uma cliente com queixa de tricotilomania. Participou dessa pesquisa uma cliente do sexo feminino, 

32 anos, casada. Os atendimentos semanais tiveram, em média, 60 minutos de duração e foram gravadas em áudio. Foram analisados 15 

minutos de 15 sessões e a categorização do comportamento verbal da terapeuta foi baseada em uma tabela de registro de comportamentos 

verbal vocal do terapeuta, adaptada da proposta do sistema multidimensional de categorização de comportamentos do terapeuta e do cliente 

desenvolvida por Zamignani. Optou-se por categorizar apenas as falas do terapeuta. Com relação à cliente, identificou-se três tipos de 

descrições verbais que pareciam exercer controle sob o comportamento desta: regras relacionadas à aprovação social, controle e 

desempenho. Observou-se o frequente emprego das habilidades terapêuticas de solicitação de relato e de reflexão e interpretação. A cliente 

passou a discriminar os antecedentes de situações de ansiedade, sensações corporais e comportamentos encobertos; verbalizou 

questionamentos e reflexão a respeito das regras que controlavam o seu comportamento e relatou comportamentos encobertos contrários as 

regras já pré-estabelecidas, discriminando mudanças nas contingências em vigor. Conclui-se que essas habilidades terapêuticas são 

importantes no trabalho psicoterapêutico com clientes que apresentem um padrão de comportamento governado por regras, auxiliando no 

maior contato do cliente com as contingências em operação na sua vida. 

 

PROMOÇÃO DE MUDANÇAS DE COMPORTAMENTOS DISFUNCIONAIS EM ADOLESCENTES DO ENSINO TÉCNICO DO IFSERTÃO  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
ZARA FERREIRA BRUNO1; CHRISTIANE ALMEIDA DE MACEDO ALVES2; YURI HENRIQUE DIAS3.  
1.SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO, PETROLINA - PE - BRASIL; 2,3.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO SERTÃO PERNAMBUCANO, PETROLINA - PE - BRASIL.  
O emprego do comportamentalismo na educação com estudantes, tem se mostrado eficaz na promoção de mudanças de comportamentos de 

adolescentes. O objetivo do presente estudo se propôs a ensinar os alunos a utilizarem estratégias de psicoeducação, extinção e reforço, além 

de fazerem análises contingência de comportamentos considerados por eles como disfuncionais no contexto escolar.  O estudo contou com 

três alunos do Instituto Federal do Sertão de Pernambuco. Os participantes foram instruídos a observar e definir as contingências de 

reforçamento dos seus comportamentos no hábito de estudar. Em seguida, foram instruídos a observar como apresentavam consequências a 

comportamentos funcionais e disfuncionais no contexto do hábito de estudar (HE). Um dos três alunos concluiu o programa de instrução 

comportamental, automonitoramento, treino de observação e mudanças das contingências comportamentais no contexto educacional. 

Dentre os procedimentos de instalação do repertório comportamental dos HE: (i) Preparar o ambiente de estudar; (ii) Eliminar estímulos 

concorrentes;(iii) Remover todo e qualquer estímulo que controle outros comportamentos diferentes daqueles de estudar. Para o aluno que 

concluiu o programa, houve remissão significativa de comportamentos disfuncionais em função das intervenções – consequência do 

automonitoramento e aprendizagem da análise da tríplice contingência (antecedentes-resposta-consequência). Como produto da promoção 

da mudança do comportamento houve uma melhoria significativa do rendimento escolar e disciplinar. Na questão do rendimento escolar 

ocorreu uma melhoria de 40% das notas. No quesito disciplinar, o ganho foi uma redução de 90% no comportamento de indisciplina. A 

promoção do repertório comportamental cumpriu papel relevante na prática de comportamento funcional no contexto escolar. 
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ANÁLISE DAS DESCRIÇÕES DO COMPORTAMENTO MOTOR EM IDOSOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
CV (Comportamento verbal) 
CLAUDIANE DO ROCIO QUAGLIA NUNES; MARCOS TAKASHI YAMADA.  
UNINOVE, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  
A presente pesquisa visou analisar e observar os comportamentos dos idosos em uma Instituição de longa permanência para Idosos (ILPs), 

bem como a percepção (descrição verbal) dos idosos sobre suas atividades diárias. Para isso, no presente estudo participaram quatro 

indivíduos idosos de ambos os sexos com idade entre 60 e 90 anos, que permaneceram em uma Instituição de longa permanência (ILPs), não 

acometidos de nenhuma patologia significativa. Participaram também duas cuidadoras do sexo feminino, com idade entre 30 anos, que 

trabalhavam na mesma instituição. A coleta de dados ocorreu em uma ILPs mediante entrevista, com  dois questionários fechados e 

adaptados. Um questionário foi apresentado aos idosos e outro a seus cuidadores. Os questionários eram compostos de 9 perguntas sobre o 

comportamento motor do idoso e sua autonomia na execução de algumas tarefas do dia a dia. As informações foram analisadas de forma 

quantitativa e qualitativa. Os resultados demonstram que idosos e cuidadores concordaram sobre a autonomia na descrição de tarefas em 

apenas 2 dos 9 itens apresentados. Podemos concluir que ambiente e as contingencias existentes neste possuem grande influência sob o 

comportamento e desenvolvimento da autonomia do idoso, estimulando ou debilitando esta. 

 
DESENVOLVIMENTO DE COMPREENSÃO DE HISTÓRIAS INFANTIS A PARTIR DA LEITURA INTERATIVA VIA COMPUTADOR  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
Educação 
ELENICE SEIXAS HANNA1; CAMILA OLIVEIRA VIEIRA2; LARA UMBELINA DE MORAES3; LARISSA RIBEIRO DE SOUSA E SILVA4; PAULA CARVALHO 
NATALINO RANGEL5; CAMILA DOMENICONI6.  
1,2,3,4,5.UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, BRASILIA - DF - BRASIL; 6.UFSCAR - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SÃO CARLOS - SP - 
BRASIL.  

Este estudo avaliou o efeito da utilização de uma versão informatizada de livros infantis da autora Sônia Junqueira sobre a aprendizagem de 
leitura com compreensão, uma vez que a Prova Brasil mostra que muitos alunos de 5º ano ainda não possuem essa habilidade. 42 crianças de 
4º ano de duas escolas públicas do Distrito Federal que obtiveram as menores notas na Prova Brasil leram 15 livros com recursos interativos que 
auxiliavam a leitura. Questões de múltipla escolha distribuídas entre partes da história avaliavam a compreensão e tinham a função de ampliar 
o controle sobre vários aspectos da história. O acerto de todas as questões era critério para a apresentação do próximo livro. Professores do 
ensino fundamental monitoravam as sessões de leitura. O número de erros nas questões diminuiu com o aumento de livros concluídos e uma 
leitura passou a ser suficiente para os alunos acertarem todas as questões. A frequência de respostas nos recursos interativos dos livros 
aumentou, sugerindo que os alunos passaram a explorar mais os diversos aspectos dos livros. Esses resultados mostram que o programa foi 
eficaz para ensinar leitura com compreensão a esses alunos e, juntamente com verbalizações espontâneas das crianças, também indicam que 
este método aumentou o interesse da criança no decorrer da atividade, sendo, portanto, promissores como tecnologia instrucional para reduzir 
o fracasso escolar durante o processo de alfabetização. 

EFEITO DA INCONTROLABILIDADE DE REFORÇOS NO COMPORTAMENTO SUPERSTICIOSO  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
PE (Esporte e fitness) 
CAROLINA GIUSTI TEIXEIRA; BRUNA ALMEIDA DA COSTA; MARCOS TAKASHI YAMADA.  
UNINOVE, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

O presente estudo teve como objetivo analisar como o número de variáveis podem afetar a probabilidade da emissão de comportamentos 
supersticiosos em humanos quando o comportamento destes é reforçado. Participaram desse experimento 8 sujeitos de ambos os sexos. Foi 
apresentados aos sujeitos um maço de 30 cartas dispostas em uma ordem pré-estabelecida e estes eram instruídos a colocarem as cartas diante 
de um tecido, em uma mesa. O critério utilizado para liberação de reforço foi valor de cada carta, quando o sujeito apresentava um carta abaixo 
ou igual a 5 recebia uma ficha. Eles foram submetidos a quatro fases experimentais. A primeira fase consistia posiciona-las (cartas) na mesa do 
jogo. Na segunda fase a mesa apresentava duas marcações de forma retangular para cartas que possuíam a mesma cor laranja. Em uma terceira 
fase o pano possuía marcações de forma retangular na cor cinza com tonalidades diferentes. E na última fase marcações de forma retangular 
com cores vermelha e preto, semelhantes aos naipes do baralho. Ao final de cada fase um questionário era apresentado aos participantes. Os 
resultados mostram que os sujeitos apresentaram dificuldade em identificar o que precisavam fazer para ganhar fichas, mais que em sua maioria 
confirmaram ter ganhado o jogo. A medida que as variáveis aumentavam os sujeitos apresentavam maior número de relatos sobre o que fazer 
para ganhar pontos, porém esses relatos estavam incorretos, sempre afirmando terem ganhado o jogo. Podemos concluir que o número de 
variáveis afetou o a emissão de comportamentos supersticiosos. 
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EFEITO DA INCONTROLABILIDADE DE PUNIÇÃO NO COMPORTAMENTO SUPERSTICIOSO  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
Cultura 
BRUNA ALMEIDA DA COSTA; CAROLINA GIUSTI TEIXEIRA; MARCOS TAKASHI YAMADA.  
UNINOVE, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

O presente estudo teve como objetivo analisar como o número de variáveis podem afetar a probabilidade da emissão de comportamentos 
supersticiosos em humanos quando o comportamento destes é reforçado e punido.  Participaram desse experimento 8 sujeitos de ambos os 
sexos. Foi apresentados aos sujeitos um maço de 30 cartas dispostas em uma ordem pré-estabelecida e estes eram instruídos a colocarem as 
cartas da mesa. O critério utilizado para liberação de reforço foi valor de cada carta, quando o sujeito colocava na mesa uma carta abaixo ou 
igual a 5 recebia uma ficha, enquanto que nas cartas acima de 5 perdia uma ficha. Eles foram submetidos a quatro fases experimentais. A 
primeira fase consistia em virar as cartas e posiciona-las na mesa. Na segunda fase a mesa apresentava duas marcações de forma retangular 
para cartas que possuíam a mesma cor laranja. Em uma terceira fase o pano possuía marcações de forma retangular na cor cinza com tonalidades 
diferentes. E na última fase marcações de forma retangular com cores vermelha e preto. Ao final de cada fase um questionário era apresentado 
aos participantes. Os resultados mostram que os sujeitos apresentaram dificuldade em identificar o que precisavam fazer para ganhar fichas, 
mais que em sua maioria confirmaram ter ganhado o jogo. A medida que as variáveis aumentavam os sujeitos apresentavam maior número de 
relatos sobre o que fazer para ganhar pontos, porém esses relatos estavam incorretos. Podemos concluir que o número de variáveis afetou o a 
emissão de comportamentos supersticiosos. 

EFEITO DA INSTRUÇÃO E FEEDBACK NO COMPORTAMENTO SUPERSTICIOSO EM UMA SITUAÇÃO DE INCONTROLABILIDADE  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
Cultura 
ALEX VALÉRIO SANTOS; MARCOS TAKASHI YAMADA; NATÁLIA APARECIDA DE SENA; GEISIANE TEIXEIRA DE AGUILAR.  
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  
O presente experimento teve por objetivo identificar variáveis que podem alterar a emissão de comportamento supersticioso em sujeitos 
expostos a uma situação de incontrolabilidade. Para isso foi utilizado o mesmo procedimento de desamparo aprendido de Samelo (2012) 
alterando-se as instruções e o feedback dados aos participantes. Participaram do experimento 24 participantes de ambos os sexos, que foram 
divididos em 3 grupos (n=8): Controlável (C), Incontrolável (I) e Não tratado (N).  Na primeira fase, os participantes dos grupos C e I tiveram 
acesso a uma instrução que explicava qual o procedimento deveria ser executado para interromper um som (duração máxima 10s). O grupo C 
tinha a possibilidade de parar o som caso emitisse a resposta, já o grupo I não conseguiria interromper o som, pois os sujeitos do grupo I foram 
acoplados aos do grupo C. Além disso, quando os sujeitos emitiam respostas, quaisquer que fossem, eram sinalizados com uma mensagem de 
feedback parabenizando-os e informando que haviam acertado. Para os sujeitos do grupo I, mesmo tendo acesso ao feedback de acerto, o som 
não cessava. Ao fim dessa atividade era solicitado ao participante que explicasse o que deveria fazer para terminar o som. O grupo N não 
participou dessa etapa. Após a fase de exposição ao som, todos os participantes foram convidados a solucionar um anagrama. Os resultados 
mostram que ocorreu uma diferença na média das latências dos grupos, porém o relato verbal dos 3 grupos permaneceu semelhante. Podemos 
concluir que a instrução afetou o desempenho dos participantes. 

ESPELHO, ESPELHO MEU, QUE É MAIS BELA DO QUE EU: PERCEPÇÃO DE MULHERES SOBRE BELEZA E BEM ESTAR  
PESQUISA BÁSICA  
PAINEL  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
CRISTIANO COELHO1; REGINALDO PEDROSO2; PRISCILA SOARES MOURA3.  
1.PUC/GO, GOIANIA - GO - BRASIL; 2.FAAR/PUC-GO, PORTO VELHO - RO - BRASIL; 3.FAAR, ARIQUEMES - RO - BRASIL.  

Os padrões de beleza femininos mudaram no decorrer da história da humanidade. Junto com essa mudança de padrões, valores e cobranças 
sobre o que venha ser beleza também mudaram. Vive-se atualmente uma cobrança exacerbada por um corpo belo. O Brasil é o país que mais 
faz cirurgias de correção no mundo. A cobrança tanto social quanto individual por um corpo belo faz com que muitas mulheres desenvolvam 
transtornos relacionados à percepção corporal e diminuição da autoestima, que como consequência, aumento da busca por tratamento 
psicológico. Objetivo do estudo foi verificar como mulheres avaliam beleza e bem estar de imagens de mulheres classificadas socialmente 
bonitas. Foi elaborado um álbum com 10 fotos de mulheres retiradas da internet e um protocolo contendo: 1) de 0 a 10 o quanto ela tem de 
beleza, 2) de 0 a 10 o quanto ela tem de bem estar e 3) como você se compara a ela (inferior, igual, superior) a atividade consistia em apresentar 
uma foto de cada vez e em seguida era perguntado os itens do protocolo. Participaram do estudo 80 universitários, 50 feminino e 30 masculino, 
o grupo masculino foi solicitado que avaliassem apenas beleza e bem estar. O convite foi realizado em sala de aula e marcado horário para 
coletada de dados em uma sala separada, todos assinaram o TCLE. Os dados demonstram que notas altas para beleza eram seguidas de notas 
altas para bem estar, tanto para homens quanto para mulheres. Teste t desmontou que para 5 fotos não ouve diferenças nas notas dadas dos 
dois grupos. Para o grupo feminino, quanto maior era a nota dada para beleza e bem estar mais mulheres se comparavam como igual e menos 
se comparavam superior, para inferior não ocorreu nenhuma tendência. Percebe-se que tanto mulheres quanto homens estão sob controle do 
padrão de beleza feminino socialmente cobrado. As consequências pela busca dessa beleza pode estar associado a um grande número de 
desordens comportamentais, e uma demanda de queixas relacionadas à baixa auto estima. 
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EMERGÊNCIA DA NOMEAÇÃO APÓS UM PROCEDIMENTO DE ENSINO DE TEXTURAS POR EXCLUSÃO  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
ALANA CRISTINE DURELLI BRUNINI MALERBO; ANDRÉIA SCHMIDT.  
FFCLRP/USP, RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL. 

Estudos sobre o responder por exclusão sugerem que este processo está envolvido na aprendizagem de novas palavras, mas as condições sob 
as quais o repertório de nomeação emerge nessas situações ainda não estão completamente esclarecidas. Esse estudo objetivou verificar a 
emergência de nomeação de adjetivos após ensino por exclusão, por crianças com e sem deficiência intelectual. Participaram 12 crianças com 
desenvolvimento típico (5 a 6 anos) e 12 com deficiência intelectual (8 a 13 anos), todas com mesmo nível de vocabulário.  Os estímulos 
empregados foram palavras ditadas (nomes de texturas) e estímulos táteis (objetos confeccionados com texturas correspondentes aos nomes 
ditados). O procedimento tinha três fases: a) estabelecimento de linha de base com texturas familiares (áspero e liso); b) ensino de quatro nomes 
de texturas desconhecidas, ou com procedimento de exclusão padrão (EP) (rugoso e aveludado), sendo os estímulos de comparação uma textura 
conhecida e outra desconhecida; ou com uso de contraste linguístico referencial (CL) (listado e flocado); c) sondas de aprendizagem e nomeação. 
Ambos os grupos apresentaram desempenhos similares, atingindo os critérios de aprendizagem mais rápido na Condição CL; essa condição 
também favoreceu um melhor desempenho dos participantes na nomeação: 33% nomearam o estímulo “Listado” e 37% “Flocado”. Na Condição 
EP, 25% dos participantes nomearam “Rugoso” e 8% “Aveludado” (pior desempenho). A Condição CL favoreceu um melhor desempenho dos 
participantes para emergência da nomeação de novos adjetivos, a partir de apenas um bloco de ensino. 

CONTINGÊNCIAS AVERSIVAS E COMPORTAMENTOS COM ALTO VALOR DE SOBREVIVÊNCIA: UM ESTUDO DE “VIDAS SECAS"  
PAINEL  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
RAÍSSA FERNANDES GUERRA; CRISTIANE ALVES QUIRINO; CHRISTIAN VICHI.  
UNIVASF, PETROLINA - PE - BRASIL.  

São observados poucos trabalhos que analisassem obras literárias e os comportamentos de seus personagens na literatura analítico-
comportamental. Entretanto, acredita-se que esta é uma forma de facilitar o estudo dos princípios da Analise do Comportamento, por meio de 
análise de exemplos descritos em obras literárias. Sendo assim, o objeto deste trabalho foi fazer uma análise de comportamentos com alto valor 
de sobrevivência e, sobretudo, das contingencias aversivas envolvidas na obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. Para tanto, foram selecionados 
trechos da obra com descrições relativamente completas o suficiente para permitirem uma análise funcional dos padrões comportamentais dos 
personagens envolvidos. Tais análises foram descritas em uma tabela de contingência de quatro termos (operação motivacionais, estímulos 
antecedentes [discriminativo/delta], comportamento e consequências). Os resultados encontrados foram divididos em cinco categorias: a) 
neutralizando as pressões do ambiente: a força das operações motivacionais, b) conhecimento declarativo: o não conhecer sobre o mundo, c) 
conhecimento operacional: o saber agir mecanicamente no ambiente, d) o valor da imitação: comportamento operante verbal e não verbal e e) 
pareamento de estímulos. Observou-se a relação entre as operações motivacionais e as contingências aversivas para se modelar os 
comportamentos dos personagens como também a importância maior do comportamento não verbal sobre o comportamento verbal e 
governado por regras para a sobrevivência dos personagens e que a aprendizagem vicariante ocorre mais que a aprendizagem por instrução. O 
pareamento de objetos/seres vivos com a seca também ocorre.  Através da análise funcional verificou-se que contingências aversivas podem 
produzir repertório comportamental com alto valor de sobrevivência. 

MACHOS E FÊMEAS SPRAGUE DAWLEY EM DIFERENTES CONDIÇÕES NUTRICIONAIS: DIFERENÇA NA DURAÇÃO DE SESSÕES  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
Outra 
SARA TAMIRIS CIRILO; FERNANDO SÉRGIO ZUCOLOTO; ANDRÉIA SCHMIDT.  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL.  
 
Poucos estudos abordam as diferenças entre machos e fêmeas não humanos em tarefas operantes e sob diferentes condições nutricionais. O 

objetivo desta pesquisa foi comparar a duração de sessões de ratos Sprague Dawley, machos e fêmeas, com e sem histórico de restrição 

alimentar, em tentativas de escolha forçada em que as alternativas eram um reforçador menor, mas imediato e um de maior magnitude, com 

atraso. Foram utilizados 24 ratos, de linhagem Sprague-Dawley, divididos em dois grupos: o grupo controle (C) recebeu uma dieta ad lib., 

enquanto o grupo restrição (R) teve sua dieta restrita a 80% da ração ingerida pelo grupo controle desde os 21 dias. Aos 70 dias de idade, os 

grupos foram subdivididos: metade dos animais do Grupo C passou a ter dieta restrita (grupo CR), e a outra metade permaneceu com igual 

dieta (grupo CC). A mesma divisão ocorreu no Grupo R (grupos RC e grupo RR). Foram conduzidas 10 sessões com 16 tentativas de escolha 

forçada em um labirinto em U: oito no braço direito (seis pelotas de ração com atraso de 15s), e oito no braço esquerdo (acesso direto a três 

pelotas de ração). Houve diferença em relação à duração das sessões de machos e fêmeas de todos os grupos, principalmente entre os grupos 

CC e RR: as fêmeas completaram as sessões em tempos menores que os machos. Razões evolutivas podem auxiliar a explicar essas diferenças. 

Sugere-se a necessidade de se estudar melhor as diferenças no desempenho de machos e fêmeas em tarefas operantes. 
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AVALIAÇÃO DE UM TREINAMENTO ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL DE ANÁLISE DE CARGO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO  
PAINEL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
FOR (Formação) 
ANGELICA SORAYA KRZYZANOVSKI; HELDER LIMA GUSSO.  
N1 TECNOLOGIA COMPORTAMENTAL, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Os processos de recrutamento e seleção nas organizações brasileiras costumeiramente são realizados sem clareza acerca de critérios e 
procedimentos de avaliação. Para lidar com esse problema, desde 2008 um grupo de pesquisadores brasileiros tem desenvolvido um sistema 
analítico-comportamental de análise de cargo, recrutamento e seleção. Esta pesquisa teve por objetivo avaliar um treinamento elaborado a 
partir do princípio de programação de contingências de ensino que visa ensinar esse sistema à profissionais de recursos humanos. O treinamento 
avaliado foi realizado em maio de 2015 e teve a participação de 16 profissionais. Foram avaliadas a satisfação dos participantes quanto ao 
treinamento e o desempenho em provas antes e após o treinamento. As provas continham seis questões: três acerca de definições e três acerca 
dos processos pra realizar análise de cargo, recrutamento e seleção. Foi elaborado gabarito para cada uma das questões e as respostas de cada 
participante foram categorizadas em relação a ele. Foi identificada melhoria média de 154% no desempenho dos participantes na comparação 
antes e depois do treinamento. O aumento mais acentuado de desempenho ocorreu nas questões relacionadas a recrutamento (172%), seguido 
por análise de cargo (150%) e por seleção (118%). Com relação à satisfação ao treinamento, todos os participantes avaliaram positivamente as 
atividades realizadas e o desempenho do facilitador. Consideraram ainda que o treinamento despertou interesse, que os objetivos foram 
atingidos e que diante do que esperavam, o treinamento foi “ótimo”. Os resultados indicam que o treinamento produziu mudanças importantes 
no desempenho dos participantes e também produziu altas taxas de satisfação. 

 
FOBIA ESPECÍFICA: RELATO DO ATENDIMENTO DE UMA PACIENTE COM FOBIA DE CHUVA  
PAINEL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
CV (Comportamento verbal) 
MARY ELLY NEGRÃO; RICARDO GORAYEB.  
DEPARTAMENTO DE NEUROCIÊNCIAS E CIÊNCIAS DO COMPORTAMENTO - HOSPITAL DAS CLÍNICAS RIBEIRÃO PRETO SP, RIBEIRAO PRETO - SP - 
BRASIL.  

Estudos epidemiológicos apontam que a Fobia Específica (FE) é o tipo de transtorno de ansiedade mais comum nos idosos, sendo a taxa de 
prevalência de 11.6%. Estima-se que apenas 12% a 30% dos pacientes procuram ajuda profissional, no momento em que a FE está acarretando 
grandes prejuízos funcionais. Vários fatores estão relacionados a fobia, tais como a idade, gênero, classe socioeconômica, cultura e nível de 
desenvolvimento cognitivo. O atendimento foi realizado no Ambulatório de Psicologia da FMRP, totalizando 40 sessões. A paciente M, 
aposentada, 63 anos, solteira, residia sozinha em casa própria. Apresentava ansiedade antecipatória, mal estar quando assistia noticiários ou 
presenciava estímulos relacionados a chuva (vento, trovões, inundações), som de água caindo (chuveiro, torneira), sudorese nas mãos, 
taquicardia, agitação psicomotora, calafrios, pensamentos catastróficos e negativos. Objetivos: Promover a autoconhecimento, aumento do 
repertório de habilidades sociais e assertividade, diminuição da ansiedade antecipatória, diminuição dos sintomas fisiológicos próprios da 
ansiedade, diminuição da esquiva fóbica. Procedimentos: Estabelecer vínculo, levantar os antecedentes e os reforçadores do comportamento 
que colaboravam para a manutenção da fobia, auto observação e auto descrição, psicoeducação, modelagem de comportamentos de 
aproximação, manejo de estresse, relaxamento e dessensibilização Sistemática.  Inventários utilizados: BDI e BAI aplicados no início, durante e 
após as intervenções. Treino de Habilidades sociais e assertividade. Resultados: Diminuição do comportamento de esquiva no qual a paciente 
passou a enfrentar situações anteriormente aversivas; Diminuição da dependência dos familiares que colaboravam para esquiva fóbica; 
Aumento da rede de apoio social e engajamento em atividades na comunidade; Resultados satisfatórios nos inventários de ansiedade e 
depressão; Melhora da qualidade do sono. Melhora da autonomia e independência. 
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REVISÃO DA LITERATURA SOBRE PRIME SEMÂNTICO E N-400: CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES E ESTÍMULOS AD  
PAINEL  
PC (Prática Clínica) 
ANA CLAUDIA MOREIRA ALMEIDA-VERDU; ANGÉLICA HELENA SUZIGAN.  
UNESP, BAURU - SP - BRASIL.  
 
Tarefas de prime semântico apresentam pares de estímulos relacionados (ex. bola e gola) e não relacionados (ex. bola e bolacha)  medindo-se, 

tanto a acurácia quanto a velocidade de resposta ao segundo estímulo; os procedimentos especificam respostas diferenciadas após a 

apresentação de pares de estímulos relacionados e não relacionados semanticamente. Com o uso de um EEG é possível observar correlatos 

eletrofisiológicos a esse tipo de tarefa, uma onda negativada nos registros, após 400 ms da apresentação do segundo estímulo do par não 

correspondente (N400). Este estudo objetivou fazer uma revisão, dos últimos 15 anos, de pesquisas que estudaram prime semântico e N400, 

considerando caracterização dos participantes e modalidade de estímulos. A pesquisa foi realizada em três fases: 1. Inserção das palavras-

chave prime semântico, N400 e Potencial Relacionado a Evento na Web of Science. 2. Dos 290 artigos encontrados, foi feito um novo 

refinamento, onde foram selecionados somente os artigos das seguintes áreas: psicologia, ciências comportamentais, comunicação e 

patologias lingüísticas de fala e audição. 3. Foram encontrados então, 186 artigos que foram analisadas pela caracterização dos participantes e 

dos tipos de estímulos adotados. Foram identificadas 164 publicações realizadas com participantes típicos. Dessas, 150 era com adultos, 12 

com crianças e 2 com idosos. Apenas 22 artigos tiveram participantes com diagnósticos específicos: lesões traumáticas, doenças 

degenerativas, dislexia e transtorno psicótico. Foi detectada uma grande variabilidade de estímulos adotados, sendo que 75 dos artigos 

utilizaram palavras escritas como prime e alvo. Não foi encontrado nenhum estudo cuja população seja criança com distúrbio da comunicação, 

justificando a necessidade de produção de pesquisas voltadas para esta população com potencial de fortalecer caracterizações de crianças 

com diagnóstico de distúrbios da comunicação e intervenções comportamentais. 

REDUZINDO A QUANTIDADE DE ANIMAIS NO LABORATÓRIO DE AEC SEM PERDER A QUALIDADE DA FORMAÇÃO  
PAINEL  
Outra 
ANNA GABRIELA DE CARVALHO; BRUNA RODRIGUES LINS; CAMILA BACH; CRISTIEN MIKA; GABRIELA LAUREANO COSTA; ISADORA THAÍS DE 
OLIVEIRA; HELDER LIMA GUSSO.  
UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL.  
A ética na utilização de animais em pesquisa e no ensino prescreve os princípios de substituição, redução e refinamento dos modelos animais. 
Modelos alternativos, como softwares, ainda não substituem com a mesma qualidade o modelo animal. Neste estudo foi realizado procedimento 
para reduzir em 50% a quantidade de animais nas atividades no laboratório didático de Análise Experimental do Comportamento sem perda na 
qualidade da aprendizagem dos alunos. Em vez de cada dupla de alunos utilizar um animal, cada rato foi utilizado por duas duplas que realizavam 
atividades em semanas alternadas ao longo de um ano. Cada dupla foi responsável por modelar comportamentos distintos. Para isso foi fixada 
na caixa operante típica uma segunda manipulanda: uma argola sustentada por fio de aço com contrapeso. O fio foi passado por dentro de um 
dos furos de fixação do teto da caixa. O comportamento-objetivo para a segunda manipulanda foi puxar a argola. Cada comportamento foi 
modelado sob controle de diferentes intensidades de luz. As práticas posteriores à modelagem foram programadas envolvendo controle de 
estímulos e esquemas de reforçamento. Para que o histórico experimental de cada animal fosse acompanhado por todas as duplas, foi criado 
sistema de prontuário do animal, no qual os alunos registravam os acontecimentos em cada atividade. Foi observado que os alunos realizaram 
todas as atividades típicas de um laboratório de AEC, sem dificuldades adicionais e com grau de qualidade compatível com as exigências típicas 
da disciplina em anos anteriores, demonstrando viabilidade na redução da quantidade de animais utilizados. 

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE PROCEDIMENTOS DE ENSINO: AULA EXPOSITIVA E ATIVIDADE PROGRAMADA  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
CAMILA BACH; CRISTIEN MIKA; HELDER LIMA GUSSO.  
UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL.  

A decisão quanto às atividades de ensino a serem realizadas para promover aprendizagens dos alunos é um componente importante no trabalho 
do professor. Nesse sentido, quanto mais clareza houver acerca das características e da eficácia dos diferentes tipos de atividade para a 
promoção de diferentes objetivos de ensino, mais provável que professores programem atividades de ensino mais efetivas. Nesta pesquisa 
foram realizados dois experimentos nos quais foram avaliados os graus de eficácia de dois procedimentos de ensino tipicamente utilizados em 
nível superior: aulas expositivas e atividade programada mediada pelo computador. Participaram do experimento 87 alunos de duas turmas da 
disciplina de Análise do Comportamento, do 2º ano de um Curso de Psicologia. Antes de participarem das atividades de ensino, os alunos tiveram 
seus desempenhos avaliados individualmente. No grupo 1, os alunos participaram de uma atividade programada mediada pelo computador 
acerca do comportamento respondente; e no grupo 2, tiveram aula expositiva sobre o mesmo tema. Todos os alunos foram avaliados 
individualmente após a atividade de ensino. Estima-se, com 95% de confiança, que alunos submetidos à aula expositiva apresentem desempenho 
entre 0,08 e 1,11 pontos superior a alunos submetidos à aula programada. Portanto, é possível concluir que existe uma diferença entre as duas 
condições experimentais, que não pode ser explicada por erro amostral. Ainda que a diferença na média de variação de desempenhos tenha 
sido de apenas 0,53 pontos, é possível afirmar que a aula expositiva produziu desempenhos superiores à atividade programada. 
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CONTRIBUIÇÕES DA MONITORIA DE ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO PARA A FORMAÇÃO ACADÊMICA  
PAINEL  
Educação 
KELLY OLIVEIRA FREITAS; FLAVIO HENRIQUE RAMOS PEREIRA; CAIO FERNANDO FERNANDES FELISBERTO; VIRGÍNIA CORDEIRO AMORIM; 
RAPHAEL GUILHERME DA COSTA ALVES; ÁRTHUR GALVÃO MARTINI; JANYNE LOURENÇO MOURA.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, CUIABA - MT - BRASIL.  
 
O presente trabalho abarca a experiência da monitoria da disciplina Análise Experimental do Comportamento do curso de Psicologia da 
Universidade Federal de Mato Grosso, durante o ano de 2014. Sendo assim, objetiva-se descrever as atividades dos monitores cujo papel é de 
orientar os alunos buscando uma otimização da experiência em sala de aula, bem como discuti-las a partir do princípio de que, muitas vezes, 
constituem o primeiro contato do monitor com a prática docente. A monitoria tem importância uma vez que proporciona maior visibilidade e 
destaque da disciplina, dada a sua imprescindível necessidade na formação de alunos na psicologia. O recurso metodológico utilizado para a 
confecção deste trabalho foi a análise das atividades realizadas durante a monitoria, dando ênfase na contribuição destas para a formação 
profissional e acadêmica, e a vivência do monitor. A experiência de monitoria foi produtiva uma vez que ao desempenhar atividades tais como 
a exposição de aspectos teóricos, orientação na elaboração dos relatórios de aulas práticas, correção destes, organização de materiais e do 
laboratório, participação em supervisões semanais e o próprio contato com os alunos, propiciou uma aproximação com a experiência de ser 
docente, de seus encargos e responsabilidades. Conclui-se assim que a exposição do monitor à práticas como preparação de conteúdo, correção 
de atividades e interação com os alunos, possibilita o desenvolvimento de um repertório comportamental relevante para a sua formação 
profissional e possível inserção na docência. 
 
 
EFEITO DO TREINO DO AUTOCLÍTICO RELACIONAL EM TAREFAS DE EQUIVALÊNCIA DE ESTÍMULOS.  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
CUL (Cultura) 
CAIO AUGUSTO GEISLER CAVAZZANI1; JOÃO JULIANI2; MAICON DOUGLAS FERREIRA DE ALMEIDA3; MÁRCIO FELIPE TARDEM4; MARCOS 
ROBERTO GARCIA5; MARIA MARTHA COSTA HÜBNER6.  
1,2,3,5.PUCPR, LONDRINA - PR - BRASIL; 4.IPAC, LONDRINA - PR - BRASIL; 6.USP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  
Introdução: Equivalência de estímulos permite que treinando duas relações entre estímulos, sendo que nessas relações haja um estímulo nodal, 
emerja uma terceira relação não treinada. A relação entre a equivalência de estímulos e comportamento verbal é polêmica e recentemente 
estudada, relacionando as relações treinadas e testadas com o operante autoclítico. Dentre os operantes verbais, o autoclítico relacional tem a 
função de relacionar dois ou mais operantes básicos em uma unidade maior. Objetivos: Verificar se o treino de autoclítico relacional interfere 
na velocidade de formação das classes de estímulos, bem como as relações entre estímulos promovem autoclíticos relacionais. Método: A 
pesquisa foi feita com 6 crianças de 4 e 5 anos, foi utilizado um computador equipado com mouse e o programa Equivium. Primeira etapa 
participante deveria nomear figuras, caso não nomeasse corretamente o grupo de figuras era excluído para a próxima etapa. Na linha de base 
era apresentado os grupos de figuras nomeadosanteriormente pela criança e a mesma era instruída a falar sobre as figuras. Os participantes 
foram divididos em dois grupos (controle e experimental). O grupo controle era inserido nas tarefas de equivalência de estímulos. O grupo 
experimental, antes das tarefas de equivalência de estímulos, era ensinado relacionar figuras apresentadas. Ao final das tarefas, todos os 
participantes passavam pelas mesmas condições da linha de base, esta etapa foi gravado áudio para categorização. Resultados: No teste de 
equivalência o grupo controle apresentou uma média de 66,05% de acertos e utilizaram uma média de 15,99 blocos nos treinos enquanto que 
grupo experimental apresentou 94,44% de acertos e utilizaram 11,01 blocos nos treinos. Conclusão: É possível afirmar que o autoclítico 
relacional aumentou a porcentagem de acertos no teste de equivalência e aumentou a velocidade de formação das classes. 

CONTROLE CONTEXTUAL EM RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E FORMULAÇÃO DE REGRAS  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
CUL (Cultura) 
ANA RAQUEL QUEIROZ AMARAL; CAMILA DE OLIVEIRA SOUSA; LORISMARIO SIMONASSI.  
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS, GOIANIA - GO - BRASIL.  
O presente estudo teve por objetivo investigar o efeito da existência de contextos sobre o comportamento de resolver problemas e formular 

regras. Regras são um tipo especial de estímulos discriminativos, pois envolvem o comportamento verbal da pessoa que a emite. O contexto é 

um conjunto de condições controladoras de comportamento. Em situações nas quais humanos são expostos a um problema, é possível 

analisar o comportamento de solucionar problemas e também o comportamento de descrever as contingências. Participaram deste estudo 15 

universitários com idades entre 17 e 23 anos. O experimento foi realizado com o software Context and Rules 1.0. Todos os participantes foram 

expostos a uma Linha de Base e um Treino. A fase de Treino foi dividida em dois grupos, um denominado Sem Contexto e outro denominado 

Com Contexto. Em ambas fases de treino foram solicitados relatos verbais. Na fase de Treino da condição Sem Contexto todos os participantes 

solucionaram o problema e descreveram a regra. Já na fase de Treino da condição Com Contexto dois, dos sete participantes resolveram o 

problema e apenas um soube relatar verbalmente a regra. Os resultados demonstram que a existência de contexto em um problema dificulta 

sua resolução e formulação da regra. Demonstrou também que é possível, mesmo com a existência de contexto, resolver um problema sem 

formulação da regra. 
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MODELAGEM DE VERBALIZAÇÕES EM UM CASO DE MUTISMO SELETIVO  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
OUT (Outra) 
FLÁVIA CAROLINE FIGEL1; YARA KUPERSTEIN INGBERMAN2.  
1.FACULDADE EVANGÉLICA DO PARANÁ / USP - RP, CURITIBA - PR - BRASIL; 2.FACULDADE EVANGÉLICA DO PARANÁ / IEPAC, CURITIBA - PR - 
BRASIL.  
O presente estudo buscou avaliar a eficácia do procedimento de modelagem como intervenção em um caso de Mutismo Seletivo. Tal transtorno 
consiste na recusa em falar em determinados locais, especialmente na escola, o que causa grande prejuízo ao desenvolvimento social e 
acadêmico da criança ou adolescente. O procedimento de modelagem em tais casos possibilita a instalação de verbalizações por parte do cliente, 
em diferentes contextos. Foi realizada uma pesquisa quase-experimental  de delineamento AB e participou do estudo uma criança de 7 anos 
que preencheu os critérios diagnósticos para Mutismo Seletivo. A partir da linha de base realizada, na qual identificou-se que a cliente não emitia 
nenhuma verbalização com a terapeuta, foram definidas respostas que seriam reforçadas diferencialmente em um processo de modelagem das 
verbalizações. Foram realizadas, ao todo, seis sessões. A resposta final desejada, consistia em verbalizações espontâneas com a terapeuta, ou 
seja, verbalizações em que não houvesse um antecedente verbal específico. Os resultados foram analisados através de gráficos mostrando que 
a frequência acumulada das verbalizações emitidas ao longo das sessões aumentou, assim como a frequência das verbalizações em cada etapa 
definida. Entretanto, a resposta final de verbalizações espontâneas com a terapeuta não foi alcançada, possivelmente em virtude do número 
restrito de sessões realizadas. 

CLUBE DA LULUZINHA: A FUNÇÃO DOS ESPAÇOS EXCLUSIVOS PARA MULHERES DENTRO DO MOVIMENTO FEMINISTA  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
Não se aplica 
MARCELA DE OLIVEIRA ORTOLAN1; ALINE GUIMARÃES COUTO2; ANA ARANTES3; IZADORA RIBEIRO PERKOSKI4; JADE DE ARAUJO5.  
1.AERONÁUTICA, MANAUS - AM - BRASIL; 2.UFPR, CURITIBA - PR - BRASIL; 3.UFSCAR, SÃO CARLOS - SP - BRASIL; 4.UEL, LONDRINA - PR - 
BRASIL; 5.PUC-SP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  
Os grupos feministas exclusivos para mulheres estão presentes em diversos momentos da história do feminismo. Esses espaços desempenham 

um papel importante dentro do movimento feminista e algumas correntes do feminismo embasam essa prática. Estes grupos vêm sofrendo 

críticas ao longo da história pela exclusão da participação masculina. Contudo, a partir de uma leitura analítico-comportamental, esses grupos 

são justificáveis do ponto de vista da análise das contingências de reforçamento envolvidas nas relações entre homens e mulheres e entre 

mulheres na ausência de homens. A literatura da área mostra que mulheres se comportam de maneira diferente na presença de homens, por 

exemplo, mulheres sorriem mais na presença homens do que na presença de outras mulheres; mulheres tendem a falar menos quando em 

grupos com homens do que em grupos exclusivamente femininos, etc. A presença de homens tem geralmente a função de estímulo 

discriminativo para determinados comportamentos considerados "submissos", porque sinaliza tipos de reforçadores de valores diferentes 

daqueles fornecidos por mulheres para outras mulheres. A presença de homens também sinaliza aversivos que evocam comportamentos de 

fuga e esquiva, por exemplo, mulheres falam menos na presença de homens e estes tendem a se referir ao comportamento assertivo feminino 

como agressivo. Os grupos exclusivos têm a função de evitar esses comportamentos controlados pela presença masculina e oferecer 

oportunidades de aprendizagem de novos comportamentos, controlados por reforçadores provenientes de outras mulheres. Além disso, a 

sororidade e o empoderamento fomentados por grupos exclusivamente femininos podem modificar o valor reforçador dos estímulos 

presentes nesses ambientes. O objetivo deste estudo é apontar possíveis contingências favoráveis à manutenção da exclusividade feminina e 

demonstrar que estes grupos exclusivos estão de acordo com o projeto feminista de mudança de práticas culturais. 

CONTROLE AVERSIVO EM FRIDA KAHLO: UMA ANÁLISE ANALÍTICO COMPORTAMENTAL.  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
ALINE DE PAULA DO NASCIMENTO.  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

O presente trabalho tem como objetivo abordar o padrão comportamental definido como coerção, propondo-se um estudo embasado na análise 
do comportamento. Apresentou-se os conceitos de reforço negativo, punição positiva e negativa, extinção, que fazem parte da contingência 
aversiva. Buscou-se compreender como as consequências aversivas controlam o comportamento humano, apresentar os efeitos colaterais. 
Apresentou-se o controle aversivo na história da pintora mexicana Frida Kahlo (1907-1954). Acredita-se que essa temática seja relevante, pelo 
fato das manifestações artísticas, representarem comportamentos humanos. No trabalho, foram inseridos alguns autorretratos realizados pela 
artista, no qual foi identificada contingências aversivas, como no desenho sobre seu acidente. Foram feitas pesquisas bibliográficas sobre 
Coerção, leitura de biográficas que contam a história da artista, também foi utilizado o filme que leva o nome da pintora e utilizamos trabalhos 
que abordam o tema Comportamento Verbal, dentro da Análise do Comportamento. Na visão analítica comportamental, a resposta do artista 
pintar quadros, realizar desenhos não é compreendida como comportamento especial, porém os produtos do pintor são considerados como 
tatos metafóricos, sendo estes comportamentos verbais. Discorreremos sobre a terminologia skinneriana, que explica o que é comportamento 
verbal, suas relações operacionais, entendendo este como um operante especial, por ser mediado pelo o outro, e não buscando explicações 
mentalistas para o que usualmente é chamado de linguagem.   



 

 

Anais do XXIV Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 
Comportamental 
São Paulo, SP, 19 a 22 de agosto de 2015. 

 
 

 

 

102 
 

 
BEHAVIORISMO RADICAL E ARTES: UMA ANÁLISE COMPORTAMENTAL DE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS.  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
ALINE DE PAULA DO NASCIMENTO.  
UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
O objetivo deste trabalho, consiste em compreender como Analistas do Comportamento, utilizando o cinema e a literatura entendem as 

relações humanas. Para essa compreensão, foram realizadas pesquisas sobre Cultura e Criatividade, na literatura e em artigos científicos na 

literatura para o fornecimento de alguns exemplos de artistas e obras conhecidas, a fim de facilitar a compreensão do leitor , sobre este tema. 

Acredita-se que essa temática seja relevante, pelo fato das manifestações artísticas, representarem comportamentos humanos, sejam eles 

através da literatura, do cinema, da pintura, da escultura, da música, etc. Está abordagem foi escolhido, por fornecer um embasamento 

teórico, que respeita a subjetividade, por fornecer explicações para os comportamentos humanos, sem recorrer a conceitos internos, como 

mente, inconsciente, etc. Através do ambiente social que as pessoas estão inseridas, provém um dos principais reforçadores para a emissão de 

comportamentos artísticos. Cada cultura, com seus costumes, crenças, valores, define o que é Arte e o que não é, reforçando as manifestações 

que consideram artísticas, não necessariamente no momento de sua criação, mas em alguns casos,  posteriormente a sua realização Nesse 

enfoque, também foi analisado o conto Felicidade Clandestina, da autora Clarice Lispector, com o objetivo de apresentar um exemplo mais 

amplo, de análise funcional do comportamento. 

 

ENSINO POR ÚNICO E MÚLTIPLOS EXEMPLARES SOBRE COMPORTAMENTO VERBAL EM UMA CRIANÇA COM TEA  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
THAIS DE SOUZA MASCOTTI; BÁRBARA TREVIZAN GUERRA; ANA CLAUDIA MOREIRA ALMEIDA-VERDU.  
UNESP, BAURU - SP - BRASIL.  

O ensino de operantes verbais a crianças com TEA pode ser realizado por instruções por único exemplar (SEI) ou por múltiplos exemplares (MEI). 
Este trabalho verificou o procedimento mais eficiente no ensino de operantes verbais para um menino de oito anos, com TEA e paralisia cerebral. 
As sessões ocorreram na casa da criança diariamente, eram registradas por vídeo e iniciavam com uma avaliação de preferência de estímulos. 
O delineamento consistiu de duas etapas: Etapa 1 – Pré-teste (tato e mando), seguido pelo ensino de operantes isoladamente (SEI) com um 
conjunto de três objetos. Etapa 2 - Pré-teste (seleção, ecoico, tato e mando) seguido pelo ensino de operantes pelo MEI e Pós-teste, com três 
conjuntos de objetos (brinquedos, alimentos e materiais escolares). No SEI foram realizadas 30 sessões de ensino e o participante não atingiu o 
critério de aprendizagem, exceto nos treinos de seleção e de ecoico para mando. Esses dados divergem de alguns estudos que demonstram que 
o ensino por SEI possibilitou a aquisição dos operantes verbais ensinados. No MEI o participante realizou 48 sessões de ensino e 12 de sondagem; 
18 a mais para o ensino e 10 a mais em sondagem em relação ao SEI. Embora haja maior número de sessões realizadas com o MEI, o participante 
atingiu o critério de aprendizagem para todos os operantes nos três conjuntos de objetos. Os dados convergem com a literatura na aprendizagem 
de operantes verbais a partir do MEI. Futuras pesquisas devem verificar a generalidade desses resultados para mais participantes. 

LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS PSICOLÓGICAS DE CRIANÇAS COM DOENÇAS CRÔNICAS  
PAINEL 
PESQUISA BÁSICA   
CV (Comportamento verbal) 
MARÍLIA ZAPAROLI ZAPAROLI FALSETTI; THAIS DE LIMA BEZERRA.  
PUC CAMPINAS, CAMPINAS - SP - BRASIL.  
 
As doenças crônicas são patologias de evolução prolongada e permanente cujos fatores de risco são relacionados ao estilo de vida, portanto, o 

tratamento abrange mudanças nos hábitos cotidianos e o cuidado contínuo. Em pacientes pediátricos, estas mudanças causam prejuízos para 

o desenvolvimento da criança e para a dinâmica familiar, gerando sofrimento. O presente estudo buscou analisar as demandas psicológicas de 

crianças com doenças crônicas em 16 pesquisas experimentais com pacientes, pais e médicos, encontradas no Portal de Pesquisa da Biblioteca 

Nacional em Saúde, a partir dos descritores “doença crônica”, “chronic disease” e “enfermedad crónica”, na área do conhecimento da 

Psicologia, na faixa etária de lactentes a crianças, em relatos de caso e estudos de casos e controles. As pesquisas selecionadas foram 

conduzidas por psicólogos, psiquiatras, enfermeiros e pediatras. As patologias abordadas foram diabetes, fibrose cística, asma, câncer, artrite, 

epilepsia, paralisia cerebral, obesidade e síndrome de Alagille. Os resultados indicaram que  o diagnóstico e o tratamento das doenças crônicas 

impactam as esferas social, escolar, familiar e social da criança, gerando sofrimento emocional para ela e para seus pais, com prejuízo para a 

qualidade de vida do grupo familiar. Os autores sugeriram uma gama de ações relacionadas ao psicólogo neste contexto: prevenção e 

tratamento de problemas de comportamento em psicoterapia, orientação familiar, promoção da saúde mental, realização de grupos 

terapêuticos, atividades lúdicas e desenvolvimento de outros instrumentos de avaliação. Concluiu-se que a atuação psicológica é fundamental 

para o equilíbrio biopsicossocial de crianças com doenças crônicas 



 

 

Anais do XXIV Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 
Comportamental 
São Paulo, SP, 19 a 22 de agosto de 2015. 

 
 

 

 

103 
 

APRENDIZAGEM DE RELAÇÕES NOME-FIGURA E LEITURA COMPARTILHADA DE HISTÓRIAS EM CRIANÇAS DE 5 ANOS  
PAINEL - PESQUISA BÁSICA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
LETÍCIA MELO DE PAULO; ALINE MELINA VAZ; ANDRÉIA SCHMIDT.  
USP-RP, RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL.  
Não há clareza sobre as variáveis facilitadoras do processo de aprendizagem de palavras por meio da leitura de livro, mas o pedido de 
comportamento ecoico de novas palavras durante a leitura pode ser uma delas. O objetivo deste estudo foi investigar se a solicitação de 
ecoico melhora a aprendizagem de relações nome-figura durante a leitura de histórias, em comparação com outras condições. Participaram 18 
crianças de 5 anos de idade. Foi construído um livro de história com quatro substantivos inventados, referentes a figuras de objetos também 
desconhecidos. Os participantes foram divididos em três grupos, que passaram pelas seguintes condições: a) “Leitura”: a história foi lida 
consecutivamente duas vezes; b) “Leitura com Ecoico”: a história foi lida uma vez e foi solicitada a emissão de um ecoico para cada 
pseudopalavra apresentada; c) “Pareamento auditivo-visual mais ecoico”: não houve a leitura da história e foram apresentadas as figuras dos 
objetos novos e seus respectivos nomes, além da solicitação de ecoico. Após os procedimentos, e uma semana depois, foram conduzidas 
Sondas de Aprendizagem, de Exclusão, de Nomeação e de Descrição de Função. Não houve aprendizagem significativa das palavras, 
provavelmente devido ao número elevado de pseudopalavras e ao número reduzido de exposições. Porém, verificou-se aprendizagem de 
alguns repertórios: todas as crianças reconheceram os objetos novos em sondas de exclusão, além de terem reconhecido a função desses 
objetos como brinquedos. Em geral, as crianças acertaram mais palavras na Retenção que na Aprendizagem, pois as sondas de retenção 
podem ter funcionado como oportunidades adicionais de aprendizagem. Palavras-chave: leitura compartilhada de histórias; responder por 
exclusão; aprendizagem de relações nome-objeto; crianças. 
 
IDENTIFICAÇÃO DE FASES DIAGNÓSTICAS EM ESTUDOS DE CASOS NA TERAPIA ANÁLITICO-COMPORTAMENTAL INFANTIL  
PAINEL - PESQUISA APLICADA  
OUT (Outra) 
LUIS HUMBERT LEMOS; JARDSON FRAGOSO CARVALHO; IRAMAIA SOUSA EVANGELISTA; ANDREZA S. MOTA DA SILVA; ALINE G. COSTA LIMA.  
FACULDADE DA CIDADE DO SALVADOR, SALVADOR - BA - BRASIL.  

Na procura de um eficaz modo de intervenção Silvares (2012) descreve quatro fases diagnósticas a serem realizadas no atendimento clínico: 

1)identificação do problema; 2)Análise Funcional; 3)Seleção do tratamento; e 4)Avaliação do tratamento. Estas etapas são importantes para 

uma eficaz seleção e avaliação dos procedimentos realizados pelo terapeuta. Partindo da descrição de tais etapas  o presente trabalho tem como 

objetivo identificar estas fases nos estudos publicados na base de dados da Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva. Para tanto 

foram analisados seus 17 volumes, a partir do acervo digital, sendo encontrados quatro artigos abordando a terapia comportamental infantil.  Os 

artigos selecionados foram analisados tendo em vista os casos apresentados pelos autores e as fases descritas por Silvares (2012). Os resultados 

demonstraram que em todos os artigos há descrição detalhada das fases 1 e 2, dado que corrobora a função primordial do entendimento da 

queixa e da elaboração da análise funcional para o trabalho do psicólogo clínico. Contudo somente um dos artigos detalha a fase 3 e 4 como 

instruído pela autora os demais deixaram de descrever ou descreveram de maneira incompleta as etapas de intervenção e se houve uma 

avaliação posterior ao tratamento. A pesquisa aponta para a busca de uma descrição detalhada dos estudos de casos em terapia analítico-

comportamental como base para modelos intervenções eficazes para psicólogos clínicos consumidores de tais relatos. 
 

COMPORTAMENTOS ABERRANTES: PROCEDIMENTOS DE INTERVENÇÕES EM DRA E DRI  
PAINELPESQUISA APLICADA 
SH (Área da Saúde e/ou Hospitalar) 
THAIS YAZAWA; CARLOS EDUARDO COSTA; SILVIA APARECIDA FORNAZARI.  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, TUPA - SP - BRASIL.  
Reforço Diferencial é um esquema de reforçamento, em que as consequências reforçadoras de um comportamento são destinadas a outro 
comportamento melhor adaptado. O Reforço Diferencial de Comportamento Alternativo (DRA) é um procedimento que envolve reforço 
sistemático de um comportamento alternativo ensinado, não similar ao comportamento que se deseja a redução. O Reforço Diferencial de 
Comportamento Incompatível (DRI) envolve o reforço de um comportamento que compete com o comportamento alvo a ser reduzido de 
frequência, devido a sua topografia. Esses procedimentos são utilizados para redução de comportamentos aberrantes em indivíduos com déficit 
intelectual, e o objetivo deste trabalho é apresentar um levantamento de estudos experimentais, que utilizaram de ambas as intervenções na 
redução de comportamentos aberrantes. Foi realizada uma busca sistemática no portal da CAPES e no Journal of Applied Behavior Analysis, 
Journal of the Experimental Analysis e Education Resources Information Center,  utilizando as palavras-chave “Aberrant Behavior”, combinado 
com “DRA” ou “Differential Reinforcemtent of Alternative Behavior” e “DRI” ou “Differential Reinforcement of Incompatible Behavior”, e 
“Comportamento Aberrante”. Foram selecionados 14 artigos, seis estudos com o uso exclusivo de DRA e oito estudos combinando o DRA com 
outro procedimento: Demanda Gradual, Reforço Não Contingente (NCR), Reforço Diferencial de Outro Comportamento (DRO), Treino de 
Comunicação Funcional (FCT) ou DRI. Os comportamentos alternativos ensinados foram: Acedimento, Comunicação, Mando, Tato, Intraverbal, 
Ditado, entre outros. Foi observada uma diminuição da ocorrência do comportamento aberrante em participantes adultos, crianças e 
adolescentes, institucionalizados ou não, de ambos os sexos. Tanto o DRA, quanto o DRI são efetivos e podem ser utilizados como procedimentos 
para diminuir a frequência dos comportamentos aberrantes, aumentando a emissão de comportamentos adequados. 
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A ORIENTAÇÃO DE PAIS COMO COADJUVANTE NO PROCESSO PSICOTERAPEUTICO EM UM CASO DE TRANSTORNO BIPOLAR  
PAINEL  
OUT (Outra) 
FLÁVIA APARECIDA DE CARVALHO CUNHA SAAD1; MARIANA NUNES DA COSTA MARCO2.  
1.AMBAN- IPQHCFMUSP, TAUBATE - SP - BRASIL; 2.NÚCLEO DE ESTUDOS PSICOLÓGICOS - NEP, CAÇAPAVA - SP - BRASIL.  
Diferente da Psiquiatria que segue um modelo médico de categorização de sintomas; a análise do comportamento busca avaliação funcional 
dos comportamentos-problema do cliente, identificando estímulos discriminativos e reforçadores de um comportamento-alvo. Sendo assim, o 
estudo de caso aqui apresentado buscou compreender os antecedentes e os mantenedores de uma cliente diagnosticada com Transtorno 
Bipolar Tipo 1 e Transtorno de Personalidade Histriônica. A cliente busca terapia aos 24 anos de idade com diagnóstico psiquiátrico desde os 
13 anos, relatando ter feito psicoterapia de orientação psicanalítica até então. Após Analise Funcional constatou-se a importância de uma 
orientação familiar, realizada por outra terapeuta, para que as sessões com a cliente não fossem contaminadas com dados e interpretações 
familiares. Além disso, fez-se psicoeducação, FAP e treino de habilidades sociais. Até o momento foram realizadas 13 sessões com a cliente e 
11 sessões de orientação com os pais. A cliente apresentava repertório empobrecido para lidar com eventos aversivos e com pais seguidores 
de regras bastante rigorosas e pragmáticas, o que consequentemente, dificultava a autonomia da cliente. Sobre o diagnóstico, questionou-se 
com os pais a hipótese de a cliente estar também sob controle dos estímulos sociais e não apenas os biológicos, de modo a ensiná-los a 
observar e modificar as próprias ações com relação a filha. A partir da 7a sessão observou-se um aumento no repertório operante da cliente, 
reforçado positivamente por estímulos sociais, avanço quanto a autonomia e  diminuição das respostas denominadas “crises”, segundo  relato 
da cliente e do psiquiatra. Conclui-se que, embora os outros elementos presentes nas propostas interventivas de base analítico-
comportamental (psicoeducação, FAP e THS), a orientação de pais por outra terapeuta se fez importante, visto que a modificação ambiental 
necessária para modificação do comportamento pode ser executada pelos pais.  

A PSICOTERAPIA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL E SUA AÇÃO TRANSFORMADORA EM UM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO  
PAINEL  
OUT (Outra) 
FLÁVIA APARECIDA DE CARVALHO CUNHA SAAD; THIAGO P. A. SAMPAIO.  
AMBAN- IPQHCFMUSP, TAUBATE - SP - BRASIL.  
A Psicoterapia analítico-comportamental conta com uma ferramenta importantíssima para a conceitualização de um caso: a análise funcional 
do comportamento, que objetiva, compreender a função de um determinado comportamento e elaborar  estratégias a serem utilizadas no 
decorrer da psicoterapia. Este estudo de caso, apresenta  analise funcional idiográfica,  estratégias utilizadas a partir desta e  o curso do 
tratamento psiquiátrico. Cliente atendida pelo Ambulatório de Ansiedade no IPq HC-FMUSP, 31 anos, diagnóstico inicial de agorafobia sem 
crises de pânico. Equipe psiquiátrica sugeriu psicoterapia  sem o uso de medicação treinando respiração diafragmática. Na primeira sessão, 
cliente relata vergonha dos sintomas que apresenta, que fica em casa porque quer e não para fugir das pessoas, culpa por algo específico que 
não sabe se conseguira dizer. Esses relatos, analisados funcionalmente revelam que a cliente mantém um comportamento de fuga/esquiva de 
situações aversivas, mantido por reforço negativo. No decorrer do processo, e com as intervenções necessárias de acordo com a análise 
funcional, a cliente ganhou confiança na terapeuta para relatar particularidades que não eram de conhecimento da psiquiatria. Procedimentos 
adotados: Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT),  FAP,  exposição e prevenção de respostas não sistemática e mindfulness. Os novos 
dados obtidos no processo psicoterapêutico com auxilio da análise funcional mudaram a hipótese diagnostica para transtorno de estresse pós-
traumático e o tratamento farmacológico foi incluído. Conclui-se que, a análise funcional, ferramenta da terapia comportamental, pode 
também mudar a conduta psiquiátrica e que, um trabalho multidisciplinar em que há um diálogo entre psicólogos e psiquiatras, beneficia e 
muito  o cliente. 

COMPARAÇÃO DO USO DE EXTINÇÃO E REFORÇO INDIFERENCIADO EM TESTES DE RELAÇÕES DE SINGULARIDADE  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
MIRELA LOUISE ALVES; JULIANA MONTENEGRO BRASILEIRO; CELSO SOCORRO OLIVEIRA; FÁBIO LEYSER GONÇALVES.  
UNESP - BAURU, BAURU - SP - BRASIL.  
 
As relações condicionais de singularidade ocorrem quando respostas são emitidas sob controle da diferença entre dois ou mais estímulos 
antecedentes. Quando essas relações são generalizadas para estímulos novos, pode-se afirmar que o sujeito aprendeu o conceito de “diferente 
de”. Uma das dificuldades de se avaliar essas relações em ratos é a realização de testes de generalização em extinção. O objetivo deste trabalho 
foi comparar os resultados obtidos em experimento sobre relações de singularidade utilizando-se testes em extinção e testes com reforço 
indiferenciado. Utilizou-se um procedimento de matching-to-sample com treino sucessivo de três pares de estímulos olfativos. A resposta exigida 
foi cavar em um pote com areia à qual era adicionada essência, e a consequência apresentada para as respostas corretas foi uma pelota de 
açúcar. Ao final de cada treino, aplicou-se um teste de generalização. Quatro ratos foram expostos a testes em extinção e dois, a testes com 
reforço indiferenciado. Cinco dos seis ratos demonstraram generalização das relações de singularidade. Desses cinco ratos, dois apresentaram 
relações de singularidade generalizadas com o treino de apenas um par. Há uma maior estabilidade no responder dos ratos durante as sessões 
de teste com reforço indiferenciado, uma vez que, nos testes em extinção, alguns ratos paravam de responder em várias tentativas, o que não 
ocorreu quando foi usado o reforço indiferenciado. Porém, esse tipo de teste não exclui a possibilidade de discriminação entre contingência de 
treino e teste, assim como ocorre com os testes em extinção. 
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UMA INTERPRETAÇÃO ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL SOBRE A ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA NA ATENÇÃO BÁSICA  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CV (Comportamento verbal) 
CAROLINE BEZERRA MORAIS; GLAUTON JOSE BARROSO UCHOA; LAISA SOARES DE LIMA.  
UNIVESIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  
O documento intitulado "Práticas profissionais de Psicólogos e Psicólogas na atenção básica" foi organizado pelo Centro de Referência Técnica 
em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) e pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) em 2010 com o objetivo de descrever o modo de atuação 
da psicologia mais recorrente nessa área no Brasil, visando construir diretrizes que organizem as práticas do Psicólogo. O presente trabalho 
objetiva analisar se as intervenções propostas para a comunidade contidas nesse documento corroboram com as bases advindas da filosofia 
behaviorista radical, delimitando as implicações práticas disso. Será discutido também de que forma a Análise do Comportamento pode 
contribuir para que essas práticas tornem-se mais efetivas. A análise será feita por meio da comparação entre as intervenções realizadas por 
meio de atendimentos grupais, oficinas terapêuticas e palestras informativas, com as seguintes proposições do behaviorismo radical: 
determinismo, monismo, selecionismo, materialismo, externalismo e contextualismo.  Observou-se que as práticas supracitadas enfocam no 
que é nomeado de “doença psíquica” e fazem parte da aplicação de programas de prevenção e promoção à saúde orientados a partir da 
demanda que foi identificada no território. Isso contraria as bases que fundamentam a Análise do Comportamento à medida que o foco estaria 
em algo dentro do sujeito, imaterial e não nas contingências ambientais atuantes. Levando-se em consideração a topografia e não havendo 
investigação sobre a função, havendo um excessivo uso de regras na tentativa de modificar comportamentos-problema, o que reduz a 
efetividade da intervenção. Propõe-se então o planejamento cultural em ambientes comunitários a fim de promover maior engajamento dos 
indivíduos da comunidade nas práticas de prevenção e promoção à saúde, resultando em maior nível de efetividade. 

CLASSES DE COMPORTAMENTOS CONSTITUINTES DA CLASSE “CONVENCER OS OUTROS POR MEIO DE ERÍSTICA”  
PAINEL  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
GUILHERME ALCANTARA RAMOS1; GABRIEL GOMES DE LUCA2; BRUNO ANGELO STRAPASSON3.  
1.UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL; 2,3.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA, CURITIBA - PR - BRASIL.  
As informações com as quais as pessoas entram em contato cotidianamente variam em graus de veracidade, apresentados por indivíduos que 
tentam convencer outros. A erística pode ser definida como a arte de argumentar de modo a ser avaliado como aquele que possui razão, 
independente do grau de veracidade das informações apresentadas. Foi objetivo identificar as classes de comportamentos constituintes da 
classe geral “convencer o outro independente do grau de veracidade dos argumentos utilizados”.Foi utilizada a obra “Dialética Erística” de Arthur 
Schopenhauer, que apresenta maneiras com que um orador pode convencer seu público de que possui “razão”, independente da veracidade de 
seus argumentos. O procedimento realizado envolveu etapas como: selecionar trechos da obra; decompor trecho selecionado em unidades; 
identificar se o sujeito a que o trecho se refere é o “falante” ou “ouvinte”; identificar e derivar componentes de comportamentos; avaliar 
linguagem para se referir a componentes de comportamentos; e nomear classes de comportamentos. Foram identificadas 155 classes de 
comportamentos constituintes da “erística”, entre eles “utilizar argumentos de autoridade inventada” e “irritar o ‘adversário’ de debate”.Os 
resultados evidenciam comportamentos identificáveis em indivíduos em situação de debate, tornando mais provável identificar quando alguém 
está tentando convencer, independente da veracidade das informações. Capacitar as pessoas a identificar indivíduos que desejam convence-las 
de algo não é apenas uma forma de preveni-las de serem enganadas, mas pode ser considerado, inclusive, como um serviço à sociedade, uma 
vez que constitui um meio de diminuir a probabilidade de os cidadãos serem ludibriados por quem desejar manipulá-los. 

ANÁLISE COMPORTAMENTAL DO DISCURSO DE CANDIDATOS A GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
Cultura 
LAISA SOARES DE LIMA; GLAUTON JOSE BARROSO UCHOA; CAROLINE BEZERRA MORAIS.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  
O comportamento de discursar é considerado importante no processo publicitário das campanhas eleitorais. Discursar está sobre controle de 
variáveis externas do contexto social, principalmente da audiência dos eleitores. Devido ao formato de registro do material a ser analisado, 
resolveu-se enfatizar o tato e o mando enquanto categorias primárias e o autoclítico como categoria de análise referente aos operantes verbais 
de classe superior. A categoria de tato descreve um operante verbal com a função de descrever um estímulo específico; já o mando se refere ao 
que especifica sua consequência ou o comportamento do ouvinte. Os autoclíticos têm como função tornar as respostas emitidas mais eficazes 
e convincentes e, como contexto, situações nas quais há a necessidade de persuadir a audiência. Foram analisados os discursos de dois 
candidatos a governador do estado do Ceará, na campanha eleitoral para o segundo turno, veiculada em dez de outubro de 2014. Os discursos 
foram transcritos, de modo a: 1. registrar em frases de acordo com as regras gramaticais 2. decompor em categorias de operantes verbais 3. 
Classificar os operantes verbais encontrados; 4. Identificar possíveis variáveis de controle dos comportamentos de discursar. Os discursos dos 
candidatos contam com maior frequência na emissão de tatos (24), mandos (3) e unidades autoclíticas (90). No candidato 1, percebeu-se a 
presença de tatos, sobretudo sob a forma de “promessas” sinalizando a disponibilização de reforçadores relevantes para a audiência (emprego, 
segurança), seguidos de mandos encobertos sinalizando o comportamento de votar como condição para obtenção de tais reforçadores. No 
candidato 2, percebeu-se uma frequência maior de tatos, o que pode ser explicado pelo fato dele ser apoiado pela antiga gestão, de modo a 
ficar sob controle de eventos ocorridos nos governos anteriores. Unidades autoclíticas descritivas e argumentativas foram frequentes no discurso 
dos dois candidatos. 
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ANÁLISE DO CONTROLE DO COMPORTAMENTO TÓXICO NO LEAGUE OF LEGENDS  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
PE (Esporte e fitness) 
NATHANAEL DO NASCIMENTO RODRIGUES.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  
League of Legends (LoL) é um jogo eletrônico online desenvolvido pela empresa Riot Games, em que os jogadores enfrentam-se divididos em 
duas equipes, com combinação de cinco personagens (campeões) em cada equipe, cada personagem com sua função específica, em partidas 
que duram de vinte minutos a uma hora. No LoL, encontramos comportamento tóxico, que é uma classe de comportamentos composta 
principalmente de comportamentos agressivos, considerados indesejáveis pela Riot Games e pela comunidade de jogadores. Visto que é uma 
classe indesejada, composta principalmente de comportamento agressivo, objetiva-se discutir acerca das medidas utilizadas pela Riot Games 
para controle desta classe de comportamentos, sob o viés da análise do comportamento. Para isto, realizou-se pesquisa bibliográfica em uma 
base de dados por material que discorra sobre as categorias comportamento tóxico e LoL, focando-se naquelas que tratam sobre como a Riot 
Games controla o comportamento tóxico; e uma pesquisa no website do LoL sobre as medidas de controle do comportamento tóxico 
empregadas pela Riot Games. A pesquisa aponta que mecânicas do jogo e eventos ocorridos durante a partida servem como contexto para a 
ocorrência de comportamento tóxico durante as partidas e que as principais medidas de controle deste comportamento no LoL são através do 
uso de controle aversivo, que possui consequências danosas para controlado e controlador, e que as medidas não-aversivas são pouco efetivas. 
Sugere-se, então, medidas que diminuam a frequência do comportamento tóxico, evitando o uso de controle aversivo. 

COMPORTAMENTO MOTIVADO EMPATICAMENTE EM RATOS  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
CUL (Cultura) 
CAMILA VELHO; FRANCISCO BRUNO COSTA CEPPI; JESSICA MARIA PESSOA GOMES.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA, FORTALEZA - CE - BRASIL.  
 
O objetivo deste trabalho é estudar empatia emocional e cognitiva, ambas evidenciadas pelo comportamento de ajuda. A primeira foi mensurada 
em animais sem experiência aversiva prévia de aprisionamento e a segunda foi mensurada apos tal experiência. Utilizou-se um aparato composto 
por uma arena contendo um limitador no centro, no qual cabe, desconfortavelmente, um rato adulto. 20 ratos machos albinos da linhagem 
WISTAR foram utilizados e divididos em dois grupos: A (libertadores sem experiência) e B (libertadores com experiência), sendo agrupados para 
conviver em pares, um de cada grupo. o experimento se deu em três fases; na primeira, B foi aprisionado e A foi libertador, consistindo em 
evidência de empatia emocional. Na segunda fase, A foi aprisionado e B foi libertador, indicando empatia cognitiva. Na terceira fase, foi feita a 
troca dos pares, para avaliar reciprocidade. De maneira geral, na primeira fase, oito de dez animais ajudaram o parceiro, evidenciando empatia 
emocional; na segunda, somente quatro animais de dez demonstraram empatia cognitiva, ajudando o outro; e na terceira, apenas aqueles que 
já tinham aprendido a libertar mantiverem o comportamento de ajuda, evidenciando mais o efeito da aprendizagem da resposta de ajudar do 
que do convívio social sobre comportamento empático. Os resultados sugerem que: os ratos parecem ser motivados filogeneticamente a emitir 
comportamento empático (fase 1); passar pela experiência aversiva de ser aprisionado pode reduzir a empatia cognitiva; comportamento 
empático, emocional e cognitivo pode ser regulado por processos de aprendizagem; convívio social em parceria parecem não ser determinantes 
do comportamento empático. Os resultados obtidos corroboram com pesquisas anteriores sobre empatia animal e efeito de experiência aversiva 
prévia, assim como fornece novos dados sobre o controle de variáveis filogenéticas e ontogenéticas sobre o comportamento pró-social, neste 
caso ajuda a um co-específico independente de parceria. 
 
 
INTERVENÇÕES BASEADAS NA FAP EM UM CASO DE ESQUECIMENTO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM  
PAINEL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
TATIANE CARVALHO CASTRO; VIVIAN MELO; GIOVANI MONTEIRO CHAVES; VINICIUS CABRAL GONÇALVES; KAREN COSTA DE BARROS DIAS.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, DOURADOS - MS - BRASIL.  
A FAP propõe a utilização da relação terapêutica em si mesma como estratégia para mudança. De acordo com esta proposta, os comportamentos 
dos clientes na sessão terapêutica constituem uma amostra da maneira como se comportam nos contextos extra consultório. O caso analisado 
é de um cliente de 20 anos de idade, do sexo masculino, que procurou por atendimento psicológico apresentando queixa de esquecimento, 
dificuldades de aprendizagem e nos relacionamentos interpessoais. O cliente atribuía as causas dos seus problemas a um acidente de trabalho 
ocorrido há dois anos do início dos atendimentos. A partir do levantamento dos dados referentes à queixa e ao contexto de vida geral do cliente, 
foi realizada a análise funcional do caso. Uma das principais hipóteses levantadas foi que as queixas de esquecimento e dificuldades de 
aprendizagem eram mantidas por reforço positivo e negativo, principalmente de natureza social. Ao mesmo tempo, as contingências 
estabelecidas na vida do cliente após o acidente, favoreciam comportamentos de esquiva de responsabilidades e dificultavam a exposição e 
consequente contato com reforçadores sociais. Utilizando a proposta da FAP, a terapeuta identificou comportamentos de esquiva nas sessões 
de terapia funcionalmente semelhantes aqueles apresentados pelo cliente no contexto extra consultório. Foram utilizadas estratégias de 
intervenção com os objetivos de bloquear esquivas do cliente (CRB1), fortalecer a relação terapêutica e comportamentos de comprometimento 
(CRB2) e reforço de análise do próprio comportamento por parte do cliente (CRB3). Foram observados aumento na frequência dos CBB2 e CRB3 
e diminuição dos CRB1. Após 25 sessões o cliente recebeu alta. 
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PRIVAÇÃO DE ÁGUA E VARIAÇÃO DO PESO EM RATOS WISTAR  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
CUL (Cultura) 
MARCELA PRATA OLIVEIRA; FRANCISCO BRUNO COSTA CEPPI; FRANCISCO DIEGO DA PONTE.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Restrição temporal de consumo diário de água é um dos vários procedimentos manipulados para garantir a efetividade da água como um 
reforçador em estudos de condicionamento operante. O presente trabalho apresenta dados dos pesos de dezessete ratos machos adultos Wistar 
que foram submetidos à restrição de trinta minutos ou uma hora de consumo de água por dia, mas sem restrição sobre alimento. Sob restrição 
hídrica, o peso dos animais diminuiu gradual e progressivamente. As interrupções no procedimento de restrição resultaram em ganho imediato 
de peso, seguido por uma resistência à diminuição de peso a níveis anteriormente registrados. Os resultados replicam àqueles encontrados na 
literatura analítico-comportamental sobre o padrão da variação de peso em ratos Wistar, submetidos à restrição hídrica, e fornecem parâmetros 
pré-experimentais para a pesquisa comportamental.  

EFEITOS DO CONTROLE POR REJEIÇÃO NO ESTABELECIMENTO DE RELAÇÕES CONDICIONAIS EMERGENTES  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
MARINA MENDONÇA DE SOUSA1; ÁTILA MOREIRA CEDRO2; EDUARDO CUNHA VILELA3; HENRIQUE MESQUITA MESQUITA POMPERMAIER4; 
MARIA CLARA RABELO FERREIRA SILVA5; NAIENE PIMENTEL6; EDSON MASSAYUKI HUZIWARA7.  
1,2,3,5,7.UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL; 4,6.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SÃO 
CARLOS - SP - BRASIL.  

Introdução: experimentos para investigar os aspectos relacionados à obtenção de resultados negativos em testes de formação de classes de 
equivalência fazem referência, recorrentemente, ao estabelecimento de relações condicionais controladas por rejeição (i.e., relações modelo e 
S-). Nos testes dase relações condicionais emergentes denominadas reflexividade e transitividade, o estabelecimento do controle por rejeiçãoe 
tais relações seria responsável por originar padrões de respostas opostos àqueles considerados como evidência de formação de classes. Apesar 
de produzir resultados negativos em termos de formação de classes, experimentos que estabeleceram de forma proposital o controle por 
rejeição em seus participantes não obtiveram os referidos padrões opostos de respostas. Objetivo: descrever mais detalhadamente os efeitos 
do controle por rejeição em testes de formação de classes. Método: vinte e quatro estudantes universitários foram expostos a um procedimento 
de matching-to-sample (MTS) que estabelecia o controle por rejeição por meio da utilização de máscaras e quantidades diferentes de S+ e S-. O 
procedimento ocorreu em três momentos distintos, a saber, (i) o estabelecimento do controle por rejeição; (ii) o ensino das relações condicionais 
de linha de base; e (iii) o teste das relações emergentes definidoras da formação de classes de equivalência. Resultados: os participantes 
obtiveram resultados negativos em testes de formação de classes e não foi possível identificar qualquer padrão de respostas entre eles, como 
fato semelhante ao ocorrido em experimentos anteriores. Conclusão: a luz dos resultados obtidos, discutiu-se a necessidade de desenvolver 
novas estratégias relacionadas à maneira pela qual esse processo comportamental tem sido, até então, é avaliado. 

 
INVESTIGANDO A EMERGÊNCIA DE RELAÇÕES EQUIVALENTES A PARTIR DE ESTRUTURAS DE TREINO MUTUAMENTE EXCLU  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
CUL (Cultura) 
TATIANE CARVALHO CASTRO; VINICIUS CABRAL GONÇALVES; DAIANE DALEASTE; PAULO ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, DOURADOS - MS - BRASIL.  

Em um procedimento típico empregado para o estabelecimento de classes de estímulos equivalentes são treinadas discriminações condicionais 
entre conjuntos de estímulos de tal forma que em tarefas subsequentes de testes seja possível verificar a existência de desempenho não 
treinado, mas consistente com as relações treinadas. Alguns estudos, visando investigar a possibilidade da reversão dessas relações emergentes, 
têm investigado a reorganização das classes formadas a partir da reversão de algumas das relações treinadas. Seguindo de forma aproximada 
nessa linha de investigação, o presente estudo realizou o treino simultâneo de relações inconsistentes, de tal forma que os testes de emergência 
poderiam demonstrar a formação de apenas uma das duas possíveis classes equivalentes potencialmente estabelecidas em linha de base. Por 
essa razão, a estrutura de treino empregada denomina-se “estrutura de treino mutuamente excludente.” Os participantes do estudo foram 6 
adultos estudantes universitários de ambos os sexos. Foram realizados treinos e testes utilizando como estímulos apenas figuras apresentadas 
pelo computador em tarefas de matching-to-sample com atraso zero. As relações treinadas foram B1A1, B2A2, B3A3, D1C1, D2C2, D3C3, B1C2, 
B2C1, B3C3, D1A1, D2A2, D3A3. Foram testadas as relações AC, CA, BD e DB. Os resultados demonstraram que esse tipo de estrutura de treino 
estabeleceu classes de estímulos equivalentes para a maioria dos participantes (4 de 6) No entanto, não houve predominância na classe formada. 
Discute-se sobre o fato de que a variável ordem de treino não é determinante na classe que é estabelecida, e quais as implicações desse achado 
para a lógica experimental da reversão de classes equivalentes. 
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS AVERSIVOS DA EXTINÇÃO OPERANTE EM COMPORTAMENTOS MANTIDOS EM FR E FI  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
CUL (Cultura) 
DANIEL SANTOS BRAGA; JULIANO SETSUO VIOLIN KANAMOTA; ALINE SOARES GARCIA.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, PARANAIBA - MS - BRASIL.  
 
A literatura aponta para possíveis efeitos aversivos do processo de extinção operante, avaliados em Labirintos em Cruz Elevado (LCE). Observa-
se redução no número de entradas e o tempo de permanência nos braços abertos após a interrupção da relação de contingência entre uma 
resposta operante e a consequência. Desta forma, o este estudo avaliou diferenças de possíveis efeitos aversivos da extinção de respostas 
operantes mantidas anteriormente por esquemas de razão fixa e intervalo fixo, sobre o percentual do tempo de permanência e o número de 
entrada nos braços abertos de ratos no LCE. Dois grupos de cinco ratos albinos da linhagem Wistar foram incialmente expostos a diferentes 
condições: esquema de reforçamento em razão fixa – FR(10) e esquema de reforçamento em intervalo fixo – FI (60”). Após atingindo o critério 
de estabilidade, os sujeitos foram submetidos à extinção operante por 25 minutos e logo em seguida expostos ao LCE por cinco minutos. As 
sessões foram filmadas, possibilitando a contagem dos números de entradas e o tempo de permanência de cada sujeito nos braços abertos do 
aparato. Os resultados demonstram que os sujeitos do grupo FR(10), permaneceram por mais tempo nos braços abertos do LCE quando 
comparados aos do grupo FI, apesar desta diferença não ter sido saliente. Os dados apontam, no entanto, para uma possível diferença entre os 
efeitos aversivos da extinção sobre comportamentos mantidos por diferentes esquemas de reforçamento e avaliados em LCE. 
 

DISCRIMINAÇÃO DE REGRAS COMPLETAS E INCOMPLETAS DO LIVRO SAGRADO DO ISLÃ  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
PE (Esporte e fitness) 
ALINE G. COSTA LIMA; LUIS HUMBERT LEMOS; ANDREZA S. MOTA DA SILVA; RUTELEA DOS REIS BARBOSA; IRAMAIA SOUSA EVANGELISTA; 
JARDSON FRAGOSO CARVALHO.  
FACULDADE DA CIDADE DO SALVADOR, SALVADOR - BA - BRASIL.  

A análise do comportamento tem como objetivo estudar o comportamento humano. Uma das classificações de respostas nesta ciência é o 
comportamento verbal, responsável por grande parte da aprendizagem humana. A aprendizagem por regras ou instruções é uma das 
características das sociedades religiosas. O objetivo do trabalho é identificar as regras presentes no livro sagrado do Islã (Alcorão) e classifica-las 
em completas ou incompletas por meio da leitura das “Suras”(capítulos) presentes no livro. O livro é dividido em 114 Suras, subdivididos em 
versículos, num total de 6.235. Foram analisados quinze suras poéticas que correspondem a 249 versículos. Foi realizada uma análise funcional 
dos versículos identificando a apresentação dos três termos da tríplice contingência como critério de classificação para regras completas e 
ausência de um dos termos para regras incompletas no versículo correspondente. A análise funcional de cada versículo apresentou somente um 
com a regra completa. O trabalho apontou que as descrições das regras extrapolam as limitações dos versículos, podendo uma regra ser iniciada 
no primeiro versículo de cada sura e terminada em seu último. Trabalhos posteriores poderão constatar que a análise das regras dos textos 
religiosos possibilita ao pesquisador investigar se os comportamentos governados por regras regem as religiões. 

 
REPLICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANEDONIA INDUZIDA POR ESTRESSE MODERADO CRÔNICO (CMS)  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
TAIZE DE OLIVEIRA; FÁBIO LEYSER GONÇALVES.  
UNESP, BAURU - SP - BRASIL.  

O presente trabalho teve como objetivo replicar o procedimento de anedonia induzida por exposição a estressores crônicos moderados (CMS, 
do inglês chronic mild stress). O procedimento de CMS foi adaptado de e realizado durante 8 semanas. Para este experimento foram utilizados 
12 ratos machos de linhagem Wistar com aproximadamente 2 meses de vida. Os sujeitos foram distribuídos em dois grupos: CMS e controle. O 
primeiro grupo passou pelo protocolo de estresse. O segundo grupo funcionou como grupo controle. Os dois grupos passaram por testes de 
preferência por sacarose uma vez por semana após 25 horas de privação. Para tanto, dois bebedouros, um contendo água e outro contendo 
uma solução de água com 2% de sacarose foram disponibilizados por 2h. Os bebedouros foram contrabalançados entre os lados e alternados 
semanalmente. A preferência por sacarose foi comparada entre os dois grupos. Os resultados encontrados demonstraram uma diminuição da 
preferência por sacarose para o grupo CMS a partir de 5 semanas de exposição ao regime de estresse quando comparado ao grupo controle. Os 
resultados indicam que foi possível adaptar e replicar o efeito de anedonia induzida por CMS. Tais dados podem ser tomados como uma 
diminuição da sensibilidade do animal ao reforço pela sacarose e permitem a realização de outros experimentos que procurem detalhar esse 
efeito. 
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BURNOUT, QUALIDADE DE VIDA E ATIVIDADE FÍSICA EM PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA  
PAINEL  

PESQUISA APLICADA  
CV (Comportamento verbal) 
EDUARDO SANTOS MIYAZAKI; NEIDE APARECIDA MICELLI DOMINGOS; MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS MIYAZAKI; KAZUO KAWANO 
NAGAMINE; CARLA GIOVANNA BELEI MARTINS; MAURÍCIO NASSAU MACHADO.  
HOSPITAL DE BASE E FAMERP, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - BRASIL.  
O sistema produtivo e suas demandas, bem como a complexidade das organizações, afetam diretamente a saúde e as relações interpessoais 

no trabalho. O objetivo deste estudo foi avaliar burnout, qualidade de vida e prática de atividade física em profissionais que trabalham em 

Unidade de Terapia Intensiva Cardiológica de um hospital de alta complexidade. Após aprovação do projeto por Comitê de Ética em Pesquisa, 

52 profissionais responderam ao Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), ao Maslach Burnout Inventary (MBI) e ao WHOQOL-

Bref . A média de idade dos participantes foi 36,73 ± 8,51, 69% eram do sexo feminino e 77% da equipe de enfermagem. A carga horária média 

semanal trabalhada foi 48,85 ± 16,29 horas. Nível moderado de prática de atividade física foi relatado por 48% dos entrevistados. Em relação 

ao burnout, mais da metade dos participantes apresentou nível moderado de exaustão, baixo nível de realização profissional e baixo nível de 

despersonalização. O melhor resultado para qualidade de vida foi o domínio relações sociais e o pior o domínio físico. A melhor faceta para 

qualidade de vida foi mobilidade e a pior foi recreação e lazer. Os dados indicaram predominância do sexo feminino, jornada de trabalho 

superior a 40 horas semanais, prática moderada de atividade física por aproximadamente metade dos participantes, profissionais em nível de 

exaustão e com baixa realização profissional. Os dados indicam a necessidade de intervenção profissional junto à equipe avaliada. 

 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO EM ORGANIZAÇÕES E ESTRATÉGIAS DE PRODUTIVIDADE  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
FOR (Formação) 
QUESIA FERNANDES CATALDO; DAMIÃO SOARES DE ALMEIDA SEGUNDO.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  
A análise do comportamento está cada vez mais presente nas organizações empresariais, realizando intervenções e pesquisas. O trabalho a 
seguir questiona quais são as estratégias para aumento de produtividade mais utilizadas por analistas do comportamento em organizações, 
utilizando os sistemas de remuneração, supervisão por feedback e programas de treinamento juntamente, com o treino da assertividade, como 
práticas eficientes para o aumento da produção Além disso, são expostas algumas ferramentas da OBM (Organizational Behavior Management) 
com raízes em ABA. Apesar de o analista do comportamento atuar nesses espaços e de o campo organizacional ser bastante fértil para a pesquisa 
aplicada, observou-se que são escassos os estudos sobre aumento de produtividade especificamente, principalmente no Brasil. Contudo, existem 
inúmeras análises culturais das organizações utilizando o conceito de metacontingência (Glenn, 1988) que buscam explicar os comportamentos 
e as práticas de funcionários, supervisores e companhias frente às mudanças ambientais: políticas, econômicas e sociais. Faz-se importante, 
portanto, oferecer à comunidade acadêmica alguns parâmetros para a atuação do analista do comportamento em empresas no que diz respeito 
ao aumento de produtividade, sem desconsiderar as variáveis que controlam determinado ambiente, por exemplo o número de funcionários, 
seus respectivos cargos e funções, relacionamento interpessoal e ramo da empresa. Conhecendo-se em que contexto é requerida uma 
intervenção para aumento da produtividade, as estratégias citadas configuram-se como boas ferramentas para o psicólogo organizacional. 

INTERVENÇÃO DE ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM DIAGNÓSTICO DE FOBIA DE ESPAÇO  
PAINEL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
Intervenção clínica extra-consultório 
MAISA PICCIRILLO SARAIVA; CYNARA DE S BARRETO MANZIONE; PATRICIA BRAZ SANTOS; MARCELA BRAZ FERRARETTO.  
AMBAN/HC-FMUSP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
Sabe-se que a fobia de espaço se trata de um subtipo ainda pouco estudado de fobia específica, caracterizado pela presença de medo 

excessivo e persistente relacionado a uma determinada situação, que não seja situação de exposição pública ou medo de ter um ataque de 

pânico. O presente trabalho apresenta o relato do acompanhamento terapêutico de uma paciente diagnosticada com Fobia de Espaço. Esta 

apresentava uma história pregressa de oito anos com a diminuição progressiva da resposta do comportamento de andar, tendo como primeira 

hipótese diagnóstica a agorafobia e posteriormente foram identificados os critérios para o diagnóstico de fobia de espaço. Os atendimentos 

foram realizados por três ATs como requisito para a conclusão do curso de formação em Acompanhamento Terapêutico do AMBAN-HCFMUSP. 

O tratamento teve embasamento teórico guiado pelos princípios da Análise do Comportamento e estabeleceu-se o objetivo terapêutico de 

atender à queixa da paciente de não conseguir andar. Sintomas de ansiedade foram trabalhados com o uso da técnica de respiração 

diafragmática, relaxamento progressivo de Jacobson e exposição com prevenção de resposta. No decorrer dos atendimentos foram 

encontradas dificuldades de comunicação entre os membros da família e baixa adesão da paciente à tratamentos terapêuticos em geral.  Este 

caso foi atendido por um período de um ano e com a frequência de três vezes por semana. Houve avanço em relação à diminuição da 

ansiedade, foram percorridos trajetos sem que a paciente necessitasse de apoio para andar e foram encontrados desafios referente à 

generalização dos comportamentos emitidos durante os atendimentos. 
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HABILIDADES SOCIAIS NA TERCEIRA IDADE: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE IDOSOS  
PAINEL PESQUISA APLICADA  
SH (Área da Saúde e/ou Hospitalar) 
MARIANA JANUÁRIO SAMELO1; EVA MIRTES SANTOS2.  
1.UNASP - UNIP, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - BRASIL; 2.UNASP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

A aprendizagem de habilidades sociais ocorre naturalmente por meio das interações sociais cotidianas ao longo da vida. No entanto, é preciso 
que os idosos possuam um repertório de habilidades sociais assertivas para o exercício de direitos violados no cotidiano das relações 
interpessoais. O presente estudo teve o objetivo de investigar as habilidades sociais, segundo o Inventário de Habilidades Sociais - IHS-Del Prette 
(2009), de idosos inseridos em dois diferentes contextos: os que participam diariamente de atividades sociais e os que não participam. Foram 
participantes 60 idosos divididos em dois grupos de 30, denominados G1 (idosos que participam de atividades em instituição) e G2 (idosos sem 
engajamento em atividades sociais em instituições e que não possuem atividade social frequente), respondendo ao IHS-Del Prette (2009) 
individualmente. Os resultados mostraram que existem diferenças significativas das habilidades sociais entre os grupos G1 e G2 nos escores 
fatoriais e total do IHS. Houve diferença no escore total, favorecendo os idosos do G1. São comparados e analisados os resultados dos cinco 
fatores do IHS e discutida a importância da participação dos idosos em atividades sociais e pertencimento a um grupo para um melhor 
desenvolvimento das habilidades sociais. 

 
SENSO DE PRESENÇA: UMA PROPOSTA DE DEFINIÇÃO ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
Não se aplica 
MARCELA ROBERTA JACYNTHO ZACARIN; ANDRESSA DOS SANTOS; YHANN HAFAEL TRAD PERANDRÉ; CAMILA MUCHON DE MELO; VERÔNICA 
BENDER HAYDU.  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Devido a constante menção do termo senso de presença e sua aparente importância em estudos que utilizam a Realidade Virtual, o objetivo 
deste estudo foi apresentar e discutir algumas definições de senso de presença encontradas na bibliografia sobre realidade virtual e propor uma 
definição sob o enfoque da Análise do Comportamento. O estudo consistiu em uma busca e discussão sobre as definições de senso de presença, 
sobre o conceito de eventos privados na Análise do Comportamento, sobre as variáveis que podem influenciar o senso de presença, sobre o 
conceito de controle de estímulos (discriminação e generalização) e, por fim, foi feita uma proposta de definição de senso de presença para a 
Análise do Comportamento. Conclui-se que o termo senso de presença é utilizado para se referir ao sentimento produzido a partir da interação 
do indivíduo com um contexto mediado por uma tecnologia. O conceito de controle de estímulos possibilita a compreensão do senso de presença 
como a resposta do indivíduo ao sistema de realidade virtual, sendo tais respostas semelhantes às que ocorrem diante de estímulos semelhantes 
no contexto não virtual. Deve-se destacar que, em uma concepção analítico-comportamental, ao entender senso de presença como uma relação 
entre classes de respostas do usuário e variáveis discriminativas (antecedentes) e selecionadoras (consequentes) do contexto virtual, a noção 
de comportamento é também contemplada. Em relação ao uso do termo, isso pode ser útil para facilitar a comunicação com outros 
pesquisadores que estudam a interação de usuários com um contexto mediado por uma tecnologia. 

FOBIA ESPECÍFICA: O TRATAMENTO CONJUNTO FARMACOLÓGICO E PSICOTERAPIA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL  
PAINEL  
OUT (Outra) 
SILVIA SZTAMFATER; FLÁVIA APARECIDA DE CARVALHO CUNHA SAAD; THIAGO P. A. SAMPAIO; MÁRCIO A. BERNIK; MÁRCIA A. ALMEIDA.  
AMBAN- IPQHCFMUSP, TAUBATE - SP - BRASIL.  
De acordo com o DSM V, fobia específica (borboleta) é um transtorno de ansiedade, cujo padrão comportamental é a esquiva fóbica do evento 

ameaçador, o que gera prejuízos significativos à vida do indivíduo. O caso que será aqui discutido é o de uma cliente com 36 anos, que 

apresenta os sintomas fóbicos desde a infância. Ao longo dos anos esses sintomas foram piorando, o que corroborou para em 2014 ser 

internada em hospital psiquiátrico com transtorno depressivo grave acompanhado por sintomas psicóticos. Após a alta da internação, 

continuou a fazer uso de medicação psiquiátrica e começou a psicoterapia analítico-comportamental, tendo sido realizado até o momento 17 

sessões. As estratégias utilizadas após a análise funcional foram: psicoeducação, ativação comportamental, exposição, estabelecimento de 

metas e objetivos na direção dos valores da cliente. Optou-se por essas estratégias após concluir que entre as variáveis que controlavam o 

comportamento fóbico da cliente, estava o ganho secundário de atenção. A cliente apresentava um repertório empobrecido e estava muito 

privada de afeto e atenção, o que recebia nas crises. Com esse modelo, houve um aumento no repertório operante reforçado positivamente 

por estímulos sociais, maior autonomia e diminuição das respostas autonômicas frente ao objeto fóbico, segundo o relato da cliente. Conclui-

se que outros elementos presentes nas propostas interventivas de base analítico-comportamental são potenciais favorecedores da melhora 

clínica para além da técnica de exposição. Para a otimização do processo terapêutico e farmacológico, uma atuação interdisciplinar é 

imprescindível. 
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THS COMO INTERVENÇÃO NA PRÁTICA DO ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO: UM CASO DE ESQUIZOFRENIA  
PAINEL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
SH (Área da Saúde e/ou Hospitalar) 
DAYANNE TORQUATO LOURENÇO; CAROLINE WELZEL MARQUES; MARCELA BRAZ FERRARETTO.  
IPQ INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FM-USP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

O Treino de Habilidades Sociais (THS) tem sido desenvolvido para promover saúde mental e, engloba uma série de procedimentos para a 
superação de déficits comportamentais. A fala não é o único fator decisivo na definição de habilidade social: há outros fatores relevantes como 
contato visual, discriminação do ambiente, respiração e taxa cardíaca. Cada cultura estabelece parâmetros de uma relação interpessoal de 
sucesso como, os comportamentos de iniciar, manter e concluir conversas; pedir ajuda; fazer e responder a perguntas; fazer e recusar pedidos; 
defender-se; expressar sentimentos, agrado e desagrado; pedir mudança no comportamento do outro; lidar com críticas e elogios; admitir erro 
e pedir desculpas e escutar empaticamente, dentre outros. O objetivo da intervenção realizada foi ensinar repertório comportamental assertivo, 
a partir do THS em um caso de esquizofrenia. O trabalho foi realizado com um paciente do Ambulatório de Ansiedade do IPq, sexo masculino, 
32 anos, encaminhado para Acompanhamento Terapêutico. Durante o acompanhamento foi percebida a necessidade de desenvolver no cliente 
o THS. Muitos dos comportamentos inadequados do cliente eram desencadeados e/ou mantidos pelos familiares, impactando diretamente suas 
habilidades sociais. O método empregado foram as técnicas de modelagem pelas ATs, ensaio comportamental, reforçamento social e o treino 
realizado fora da casa do cliente (shopping). O cliente aprendeu a identificar comportamentos assertivos, não-assertivos e agressivos e, passou 
a adotar mais comportamentos assertivos que os demais. Pôde também aprender melhor se observar, tornando-se capaz de controlar alguns 
de seus comportamentos não-assertivos e, consecutivamente ampliando suas habilidades sociais. Conclui-se que foi possível ensinar ao cliente 
comportamentos habilidosos, mas não é possível prever se ele terá reforçadores suficientes para deixar que esses comportamentos se 
mantenham, tanto no âmbito familiar como em novos contextos sociais. 

CARACTERIZAÇÃO DOS MODELOS ETOLÓGICOS E COMPORTAMENTAIS PARA ESTUDO DA DOENÇA DE ALZHEIMER  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
Saúde 
MAYRÊ DURAN OTERO DE SOUZA; ELAINE MAGALHÃES; HELDER LIMA GUSSO.  
UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL.  

O aumento na expectativa de vida decorreu em maior quantidade de pessoas idosas no mundo, acarretando também em maior incidência de 
demências, como a doença de Alzheimer. Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, em torno de 500 mil pessoas são acometidos por essa 
demência no país. Além dos estudos clínicos com humanos, a realização de pesquisas experimentais em laboratório com animais tem contribuído 
para compreensão dos processos psicobiológicos e comportamentais associados.  Dentre os modelos animais para estudo de processos 
comportamentais, há dois agrupamentos principais de modelos: os modelos etológicos e os comportamentais. Este estudo teve como objetivo 
caracterizar modelos animais utilizados para estudo da doença de Alzheimer. Foi realizada revisão sistemática da literatura com base em 
pesquisas publicadas no período de 1983 a 2013. O levantamento abrangeu publicações indexadas nas bases de dados do EBSCO Academic 
Search Premier e Medline, resultando em 725 artigos que apresentavam em seu texto completo alguns dos seguintes descritores: “Behavioral 
model”, “Animal model” e “Animal behavior” associados ao termo “Alzheimer”.  Do total de artigos, 124 estudos utilizaram medidas 
comportamentais. Foram identificados 12 modelos comportamentais com três espécies (rato, pintinho, coelho e macaco) e 33 modelos 
etológicos com quatro espécies (rato, mosca, caramujo e macaco). O animal mais utilizado nas pesquisas é o rato e o teste mais utilizado é o 
labirinto aquático de Morris. Há crescimento na quantidade de publicações   envolvendo medidas comportamentais ao longo dos anos e a 
maioria dos estudos (33%) foram realizados em instituições norte-americanas. 
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QUEM SOMOS? INDICADORES DE SAÚDE E SOCIOECONÔMICOS EM MULHERES BRASILEIRAS PORTADORAS DE VITILIGO.  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
CV (Comportamento verbal) 
LARISSA PIRES RUIZ; MARIA DE JESUS DUTRA DOS REIS.  
UFSCAR, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  
Vitiligo é uma doença caracterizada pelo aparecimento de manchas brancas provocadas pela despigmentação da pele, atingindo até 2% da 
população, majoritariamente mulheres. O estudo teve como objetivo identificar algumas variáveis socioeconômicas e de saúde em portadoras 
de vitiligo de diferentes regiões do Brasil. Após aprovação de comitê de ética, um instrumento construído e disponibilizado no Google Forms 
convidava mulheres com diagnóstico de vitiligo a fornecer informações tais como: gênero, idade, escolaridade, ocupação, dados 
socioeconômicos, estado civil, quando recebeu o diagnóstico e a especialidade do profissional que fechou o mesmo, tratamentos realizados, 
cosméticos usa em seu cotidiano e quais as áreas afetadas pelas manchas. O instrumento foi divulgado em mídia social on line, sendo analisados 
os resultados de 119 mulheres que atendiam ao requisito mínimo de participação. A amostra teve representantes de diversos Estados, 
contemplando todas as regiões do Brasil. As participantes apresentavam idade variando de 16 a 64 anos, na maioria solteiras ou divorciadas 
(56%), autorefenciando-se como branca (55%). O tempo de diagnóstico variou de poucos meses à 41 anos, sendo 96% fechado por Médico 
Dermatologista. 40% indicou renda familiar mensal de até no máximo 4 salários mínimos, residindo com número de moradores variando de 4 a 
7. Todas buscaram algum tipo de tratamento, sendo que 57% envolvia medicação oral ou tópica prescritas por profissional; somente 7% 
procurou ajuda por profissional de psicologia.  Protetor solar e maquiagem apropriada faz parte da rotina diária de 71% da população. Discute-
se como as características estão distribuídas e impactando em diferentes contextos da amostra. 

COMPORTAMENTOS PROFISSIONAIS DE PAIS SOCIAIS EM CASAS-LAR ORGANIZADOS EM UM SISTEMA COMPORTAMENTAL  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
FOR (Formação) 
CRISTIEN MIKA; CAMILA BACH; GABRIEL GOMES DE LUCA; HELDER LIMA GUSSO.  
UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL.  
O trabalho de pais sociais em instituições de acolhimento visa cumprir o papel de proteção ao desenvolvimento social e psicológico de crianças 
e adolescentes. Entretanto, parece haver pouca clareza quanto às atividades e competências a serem desenvolvidas por esses profissionais. 
Caracterizar tais atividades e investir na formação de pais sociais configura uma alternativa para minimizar os riscos decorrentes dessa 
modalidade de acolhimento e produzir os resultados que constituem essa atuação profissional. Com base nisso, foi objetivo identificar as classes 
de comportamentos a serem apresentadas por pais sociais em casas-lar e identificar as relações de dependência e abrangência entre esses 
comportamentos por meio da organização de um sistema comportamental. Para tanto, foi utilizada pesquisa realizada por Nascimento e Gusso 
(2012) intitulada Caracterização de comportamentos profissionais de pais sociais em casas lares, onde os autores identificam 123 
comportamentos. Foram realizadas as seguintes etapas: a) selecionar os comportamentos; b) aperfeiçoar o nome dos comportamentos com 
base em critérios como clareza e necessidade de complemento; c) identificar novos comportamentos d) distribuir conforme os níveis de 
abrangência; e) elaborar mapa de ensino. Foram identificados 95 novos comportamentos que juntamente com os identificados por Nascimento 
e Gusso (2012), foram distribuídos em 8 graus de abrangência. A descoberta das classes de comportamentos e sua organização em um sistema 
comportamental constitui uma etapa intermediária de um programa de contingências para desenvolver comportamentos em pais sociais e 
aumenta a probabilidade de desenvolver as classes de comportamentos que foram descobertos de acordo com as relações de dependência 
existente entre eles. 

LEITURA E DITADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
ANA CLAUDIA MOREIRA ALMEIDA-VERDU; LETÍCIA FAVA MENZORI.  
UNESP, BAURU - SP - BRASIL.  
Baseando-se no paradigma de relações de equivalência entre estímulos e entre estímulos e respostas, juntamente com a proposta metodológica 
e aplicada de estudos subsequentes, foi criado o programa Aprendendo a Ler e a Escrever em Pequenos Passos® (ProgLeit), cuja finalidade é 
estabelecer repertório elementar de leitura e de escrita. O programa foi com diferentes populações, mas há poucos estudos sobre sua 
efetividade em crianças com necessidades especiais de ensino.O objetivo dessa pesquisa foi monitorar a aprendizagem de leitura e  ditado antes 
e depois das exposições aos passos de ensino e verificar a dificuldade dos participantes de uma Sala de Recursos no programa considerando o 
número de exposições necessárias até a aprendizagem em cada passo. Foram participantes nove crianças com diferentes necessidades 
educacionais especiais, entre sete e 11 anos, que possuem diferentes diagnósticos (e.g. distúrbios da comunicação, deficiência intelectual).Tais 
alunos foram expostos ao Diagnóstico de Leitura e Escrita, aos Pré-testes de leitura e ditado e em seguida aos 20 Passos de Ensino do ProgLeit; 
cada Passo ensina relações de leitura e  escrita com três palavras; caso o participante tenha 100% de acertos nas palavras de um passo, é exposto 
ao passo seguinte; caso apresente erros, o passo é repetido. Um Pós-Teste de leitura e ditado avaliou a efetividade do programa. No Pré-Teste 
os participantes apresentaram porcentagens de acertos inferiores a 13% em leitura e a 7% em ditado. No Pós-Teste as porcentagens foram 
superiores a 54%em leitura 50% em ditado. Foram necessárias mais exposições aos passos de ensino das unidades inicial (4,2) e final (2,13). Nos 
passos das unidades intermediárias foi necessária, em média, apenas uma exposição até demonstrarem aprendizagem das palavras. Futuras 
pesquisas podem fazer análise dos erros e propor alternativas metodológicas que minimizem a ocorrência de erros. 
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GRUPO DE ORIENTAÇÃO DE PAIS COMO AÇÃO CONJUNTA AO ATENDIMENTO CLÍNICO.  
PAINEL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
MARINA CERES SILVA PENA1; ROSANA SIQUEIRA DIAS2.  
1.UNIP - S.J.RIO.PARDO, CACONDE - SP - BRASIL; 2.PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE, CACONDE - SP - BRASIL.  

Como Grupo de Orientação (GO), adotou-se uma sistemática de condução para auxiliar os pais a estabelecerem relações entre os fatores 
presentes nos diversos ambientes que a criança frequenta e os seus comportamentos, além dos fatores que podem afetá-los. Com o GO 
pretendeu-se promover uma ação educativa aos pais, potencializar as ações alcançadas nos atendimentos clínicos às crianças e minimizar os 
problemas sociais oriundos das dificuldades apresentadas pelas mesmas em tratamento. Participaram oito mães, divididas um grupo de crianças 
com dificuldade de aprendizagem e outro com atraso global no desenvolvimento. Todas as crianças haviam sido encaminhadas pela escola e já 
se encontravam em atendimento clínico psicológico e/ou fonoaudiológico. Foram realizados quatro encontros mensais, na sala de atendimento 
clínico, cada encontro com duração de uma hora e meia. Em cada encontro foi utilizado uma técnica diferente como: discussão de vídeo, 
dinâmicas e leitura de textos, com o objetivo de: discutir as dificuldades e potencialidades de cada criança; identificar as situações favoráveis e 
desfavoráveis ao desenvolvimento infantil; comparar situações terapêuticas com cotidianas favoráveis ao desenvolvimento infantil adequado; 
conscientizar sobre a importância da adesão ao tratamento; Favorecer o compartilhamento de vivências entre os participantes do GO; sanar 
dúvidas na medida do possível. No decorrer dos encontros foram realizadas discussões relacionadas às queixas apresentadas e em tratamento 
com as crianças. Ao final do GO, as mães puderam avaliar o que foi aprendido, as condutas que puderam ser modificadas na vida cotidiana, as 
mudanças ocorridas nos comportamentos-problemas das crianças, assim como as mudanças ocorridas em relação a áleas mesmas. No geral, 
pode-se observar a necessidade de se discutir sobre as diferenças de cada criança, o estabelecimento de limites, além da necessidade de 
incentivar as mães a modificar as condutas na vida cotidiana. 

FEMINISMO E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: CONTRIBUIÇÕES DE MARIA R. RUIZ  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
ALESSANDRA PINTO ROSENDO; CLARISSA DE PONTES VIEIRA NOGUEIRA; THAMYRES DIONISIO DA SILVA; ANTONIA CAMILA VIANA BATISTA.  
FACULDADE LEÃO SAMPAIO, JUAZEIRO DO NORTE - CE - BRASIL.  

Este trabalho traz como tema central o Feminismo e a Análise do Comportamento e busca explanar qual a contribuição dos conceitos trazidos 
por Maria R. Ruiz dentro da Análise do Comportamento para a teoria feminista. Inicialmente traz os conceitos básicos da Análise do 
Comportamento e, logo após, descreve um breve histórico sobre o feminismo e suas fases, para por fim trazer a interrelação feita pela estudiosa 
Ruiz sobre essas duas teorias, à luz do behaviorismo radical, que é a filosofia por trás da ciência do comportamento. Foi utilizada como 
metodologia a pesquisa bibliográfica e a pesquisa conceitual. Esse tema é relevante pois atualmente as questões de gênero ainda precisam ser 
amplamente discutidas, nas mais diversas abordagens dentro da psicologia e âmbitos sociais no geral, já que ainda pouco se discute e se fala 
sobre o feminismo no meio acadêmico. Como contribuições da análise do comportamento para o feminismo trazidas por Maria R. Ruiz, destacase 
a compreensão das variáveis ambientais manter de práticas culturais machistas. 

 
COMPORTAMENTO HOMOFÓBICO: UMA VISÃO ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
THAMYRES DIONISIO DA SILVA; CLARISSA DE PONTES VIEIRA NOGUEIRA; ALESSANDRA PINTO ROSENDO; ANTONIA CAMILA VIANA BATISTA.  
FACULDADE LEÃO SAMPAIO, JUAZEIRO DO NORTE - CE - BRASIL.  
As discussões acerca da homofobia e dos direitos dos homossexuais vêm crescendo desde a década de 1980, entretanto ainda são notados no 
país altos índices de crimes homofóbicos que registram a violência e o preconceito contra os homossexuais. Homofobia é normalmente 
conceituada como medo e aversão à homossexualidade expressa em atitudes hostis e violência contra este público. Este trabalho tem como 
objetivo geral investigar como a teoria analítico-comportamental explica o comportamento homofóbico, e como específicos investigar o 
percurso da homossexualidade como pecado, crime e patologia, conceituar e caracterizar a homofobia, analisar a homofobia sob o viés da teoria 
analítico-comportamental englobando possíveis variáveis presentes na instalação e manutenção deste comportamento. A metodologia utilizada 
foi a pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo. O levantamento do material bibliográfico se deu por meio da busca em livros e em bases 
eletrônicas de dados. As bases utilizadas foram BVS-Psi, Scielo, CAPES, JABA e JEAB. Os resultados evidenciaram que o comportamento 
homofóbico é um poder coercitivo repassado através da cultura e replicado ao longo das gerações. A imitação do controle coercitivo é aprendido 
por meio de regras ou contingências. Repetidas ocorrências dessas relações podem desencadear na instalação da homofobia no repertório 
comportamental do sujeito. Verificou-se a necessidade de pesquisas que busquem alternativas eficazes para quebrar as contingências que 
mantém a coerção homofóbica nos diversos contextos. O presente estudo mostrou a importância de maiores discussões acerca do 
comportamento homofóbico por psicólogos analítico-comportamentais, podendo permitir assim a promoção de ações mais eficazes de combate 
a homofobia. 
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MAPA DE ENSINO DO COMPORTAMENTO DE INTIMIDADE DE PSICOTERAPEUTAS ANALÍTICO-FUNCIONAIS EM SESSÃO  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
OUT (Outra) 
LUIZA FUGITA; JOCELAINE MARTINS SILVEIRA; ANTONIELA MARQUES SILVA.  
UFPR, CURITIBA - PR - BRASIL.  
Engajar-se num comportamento de intimidade é relevante clinicamente por produzir comportamentos de felicidade e bem-estar, e por sua 

baixa frequência estar associada a altas taxas de sofrimento psicológico. É um comportamento infrequente nos contextos extraconsultórios do 

cliente, e pode ser ensinado e modelado pelo terapeuta. No entanto, há pouca operacionalização deste comportamento, de modo que seja 

ensinado e programado para treinamento. A programação de ensino é um método que possibilita o ensino de um comportamento específico 

e, para tanto, é necessário construir um mapa de ensino, cuja função é ser ferramenta para o planejamento de contingências. O objetivo do 

estudo é esclarecer por meio de um mapa de ensino, os comportamentos relacionados ao agir intimamente com clientes em uma psicoterapia 

analítico-funcional no repertório de psicoterapeutas. O método consistiu em analisar três principais fontes de informações para obter os 

comportamentos intermediários do mapa: 1) três obras cujo tema é intimidade no contexto clínico; 2) gravação de uma sessão em FAP na qual 

o comportamento de agir intimamente se estabelece e 3) entrevista com a terapeuta da sessão em que o comportamento de intimidade se 

estabeleceu. Os resultados indicaram que o comportamento do terapeuta de agir intimamente é decomposto em dois principais 

comportamentos intermediários: identificar o momento em que comportar-se intimamente seja naturalmente reforçador para o cliente no 

contexto do caso em sessão pela psicoterapia analítico-funcional; expressar-se verbalmente (tatos, auto-revelações etc.) de acordo com as 

características do momento em sessão e sob controle das características da conceituação do caso em atendimento pela psicoterapia analítico-

funcional. Por ampliar a possibilidade de melhora do cliente, a operacionalização do comportamento de intimidade no contexto de uma 

psicoterapia se faz relevante como forma de aperfeiçoar os métodos de intervenção de psicoterapeutas, sobretudo da FAP. 

OCORRÊNCIA DE ABUSO SEXUAL INFANTIL EM UNIVERSITÁRIOS: O QUE SE PERDE COM A SUBNOTIFICAÇÃO?  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
CV (Comportamento verbal) 
LUIZA DE MEDEIROS SILVA.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  

A importância de estudar o abuso sexual contra crianças e adolescentes envolve, além da prevalência em si, as consequências a curto e longo 
prazo que tal prática acarreta às vítimas. São prejuízos que abrangem o âmbito físico, cognitivo e social. Se não houver tratamento adequado, 
tais consequências podem se perpetuar na vida do indivíduo. Sabendo da importância de se ter conhecimento acerca do assunto, um grupo de 
pesquisadores ligados ao Grupo de Trabalho da ANPEPP intitulado "Tecnologia Social e Inovação: Intervenções Psicológicas e Práticas Forenses 
contra a Violência" vem conduzindo uma pesquisa, para levantar a prevalência de abuso sexual na população universitária brasileira. Para auxiliar 
a pesquisa, o presente trabalho se trata de um levantamento acerca da prevalência do abuso sexual em universitários de uma cidade do interior 
de São Paulo, tendo como objetivo adicional a discutir questão da posterior notificação sobre o abuso. De acordo com os dados obtidos no 
questionário aplicado, da amostra total, 52% relataram ter sofrido algum tipo de abuso, sendo 59% homens e 41% mulheres. Os dados sobre 
para que órgão a vítima relatou oficialmente sobre o abuso apontaram que ninguém assinalou ter relatado a agentes oficiais, como Conselho 
Tutelar, entre outros. Assim, surge uma discussão sobre a importância de se destacar os prejuízos acarretados pela subnotificação, pois com o 
desconhecimento de números reais, há entraves como dificuldades de planejar intervenções; desconhecimento a respeito da legislação 
protetiva; falta de acompanhamento psicológico, entre outros, sendo tais questões de extrema importância para a manutenção da qualidade 
de vida do indivíduo que sofreu abuso. Os resultados indicam uma alta taxa de prevalência de abuso sexual, bem como a necessidade de 
programas de intervenção voltados para a relevância dos procedimentos de notificação dos casos aos órgãos competentes e consequente 
acionamento da Rede de Proteção a crianças e adolescentes. 
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PROGRAMAS DE TREINAMENTO PARENTAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA NACIONAL E INTERNACIONAL  
PAINEL  
OUT (Outra) 
JANAÍNA THAIS BARBOSA PACHECO; ARIANE BOCHI; DAIANA FRIEDRICH.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL.  
O treinamento parental é uma intervenção que objetiva desenvolver o repertório comportamental dos pais quanto ao manejo do 
comportamento dos filhos. Constitui-se em uma estratégia terapêutica indicada para o tratamento de diversos problemas infantis e familiares, 
bem como para intervenções preventivas. Através de uma revisão sistemática da literatura nacional e internacional, o presente estudo analisou 
as características de pesquisas empíricas sobre treinamento de pais de crianças e/ou adolescentes, realizados em grupo. Foram analisados 27 
artigos publicados entre 2006 e junho de 2014, indexados nas bases Lilacs, Scielo, Medline e PsycInfo. Na análise dos dados, extraiu-se as 
seguintes categorias: título do artigo, autores, ano de publicação, objetivo do estudo, público alvo, tamanho da amostra, delineamento, 
estratégias de intervenção e principais resultados. Nos artigos analisados, o delineamento mais utilizado foi o ensaio clínico randomizado. Os 
resultados apontaram que a maioria das técnicas utilizadas no treinamento de pais foram cognitivas e comportamentais. As técnicas mais 
identificadas foram modelagem, feedback, tarefa de casa, treino de resolução de problemas, role play e psicoeducação. Analisando-as de acordo 
com o objetivo dos estudos, verificou-se que não foi encontrado nenhum tipo de padronização dos programas, quanto a número de encontros, 
número de sessões ou ocorrência  de follow-up. O uso de chamadas telefônicas individuais aos participantes para complementar as sessões de 
grupo ocorreu em alguns estudos, servindo como estratégia de suporte do coordenador e para refinar as intervenções, quando necessário. O 
estudo discute as características metodológicas dos artigos e as limitações e contribuições dos resultados para a área. 

INSTALAÇÃO DE REPERTÓRIO SOCIAL EM ADOLESCENTES: A TERAPIA COMO FONTE DE ESTIMULAÇÃO POSITIVA  
PAINEL  
OUT (Outra) 
LUMA TIZIOTTO DEFFENDI.  
UFSCAR, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  

O Déficit em Habilidades Sociais ocasiona para o indivíduo baixa competência social, dificuldade na autoestima, dificuldades de assertividade, 
dificuldades para tomada de decisão e resolução de problemas. Logo, resulta em importantes prejuízos para o funcionamento das pessoas no 
convívio social, uma vez que as habilidades sociais são comportamentos emitidos em situações interpessoais. Este trabalho relata o caso clínico 
de Rafa, adolescente de 16 anos que chegou até a terapia trazido pela irmã mais velha. Segundo ela, o adolescente não conseguia demonstrar 
seus sentimentos diante da morte do pai, bem como era muito quieto e possuía pouca interação social com os pares. Já o adolescente se 
queixava de sua timidez e dos efeitos fisiológicos (transpiração, tremores, gagueira) de sua ansiedade frente às interações sociais.  Rafa cresceu 
em um ambiente pouco estimulante e que não exigiu que ele se comportasse socialmente e se expressasse verbalmente de modo adequado. 
Os objetivos do processo terapêutico foram os seguintes: instalar repertório social adequado, enfraquecer comportamentos de timidez 
disfuncional e instalar repertório de comportamento verbal adequado. Foram utilizados princípios e técnicas da análise do comportamento para 
alcançar os objetivos estabelecidos e ao longo das 16 sessões de terapia, Rafa apresentou resultados significativos para a evolução do seu 
caso.  Pode-se dizer que a sua autoconfiança foi ampliada de diversas formas e para diferentes contextos. O processo terapêutico alcançou os 
objetivos iniciais e Rafa recebeu alta clínica. 

ATUAÇÃO DO ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM UM CASO DE ESQUIZOFRENIA  
PAINEL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
SH (Área da Saúde e/ou Hospitalar) 
MARIA CAROLINA CAROLINA FONTANA ANTUNES DE OLIVEIRA1; ANA PAULA MELO MARTINS2; CAROLINE COSTA E SILVA ARAUJO3; MARINA 
SGARBOSA GRASSI4; JULIANA SETEM5.  
1.FMRP-USP, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL; 2,3,4,5.PSICOLOG - INSTITUTO DE ESTUDOS DO COMPORTAMENTO, RIBEIRÃO PRETO - SP - 
BRASIL.  

O Acompanhamento Terapêutico é uma modalidade de intervenção psicoterapêutica que tem como objetivo desenvolver o repertório básico 
de indivíduos que apresentam prejuízos em uma ou demais áreas do comportamento humano. A principal característica desta modalidade de 
atendimento é que as intervenções são realizadas no ambiente natural e em situações cotidianas do cliente. Este trabalho pretende apresentar 
um caso atendido nesta modalidade, demonstrando as intervenções realizadas e os resultados obtidos. M, 38 anos, diagnosticado com 
esquizofrenia e comportamentos obsessivos compulsivos. Foi internado em hospital psiquiátrico duas vezes, iniciando tratamento psiquiátrico 
e psicológico após a segunda internação. A partir das sessões de avaliação, que incluíram entrevistas com cliente e familiares e observação direta 
do comportamento, foram possíveis identificar as seguintes demandas: repertório comportamental empobrecido; dificuldades na administração 
do quadro clínico; restrição de relações sociais; dificuldades em realizar atividades de vida diária. Diante do exposto, foi concluído que inserção 
do AT poderia auxiliar no caso. O objetivo geral do trabalho do AT tem sido melhorar a qualidade de vida do paciente, através do 
desenvolvimento das seguintes ações: dessensibilização sistemática; ampliação da variabilidade comportamental através da exposição a novas 
atividades reforçadoras; promoção de autonomia e organização na realização das tarefas diárias; treinamento de habilidades sociais e exposição 
a situações que promovam socialização; gerenciamento no autocuidado e cuidado com saúde. Até o momento o paciente obteve ganhos 
importantes: diminuição dos pensamentos obsessivos e rituais, manutenção do pensamento lógico e coerente, ampliação do repertório de 
atividades de vida diária e de exposição a ambientes sociais. 
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ENSINO DE SENTENÇAS COM CINCO TERMOS E INTELIGIBILIDADE DA FALA EM UMA CRIANÇA COM IMPLANTE COCLEAR  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
CUL (Cultura) 
RAISSA VIVIANI VIVIANI SILVA1; ANDERSON JONAS DAS NEVES2; ANA CLAUDIA MOREIRA ALMEIDA-VERDU3.  
1,3.UNESP BAURU, BAURU - SP - BRASIL; 2.UFSCAR, SÃO CARLOS - SP - BRASIL.  
Estudos que fortaleceram relações de equivalência entre estímulos demonstraram melhoria na inteligibilidade da fala em crianças com implante 
coclear. Este estudo verificou o efeito de ensino das relações entre sentenças ditadas, impressas e figuras de ações sobre a vocalização de uma 
criança implantada. com 7 anos, alunado 2º ano do Ensino Fundamental, com cinco anos de uso de implante. Foi utilizado o software PROLER 
6.4, dois conjuntos de três sentenças de cinco termos [artigo definido]-[substantivo próprio]-[verbo]-[artigo indefinido]-[substantivo comum], 
substituídos por estímulos auditivos, figuras de ação e respectivas sentenças impressas. O ensino envolveu tarefas de seleção de figuras 
mediante sentença ditada e construção de sentenças impressas mediante à mesma sentença ditada.O delineamento consistiu em: pré-teste de 
leitura e nomeação; ensino, por blocos com três relações pelo procedimento de ensaio e erro;  se houvessem erros em quatro sessões 
consecutivas, uma rota de ensino gradual era apresentada; um pós-teste com as mesmas características do pré-teste. No pré-teste obteve 
54,55% de acertos na leitura com estímulos do conjunto 1 e nenhum acerto em nomeação. O ensino exigiu a rota de ensino gradual. No pós-
teste obteve 90,01% de acertos em leitura e 80% em nomeação. Os resultados foram semelhantes com o conjunto 2, com menor exposição aos 
blocos de tentativas. Os resultados  replicam estudos anteriores com sentenças de três termos, contudo com uma variabilidade muito grande. 
Futuras pesquisas devem investigar as relações dos resultados com a linha de base, a complexidade dos estímulos (cinco termos) e a dificuldade 
de discriminação de estímulos como artigos. 

A MOTIVAÇÃO DO TRABALHADOR DO SETOR SUCROALCOOLEIRO MEDIDO ATRAVÉS DO MULTI-MOTI.  
PAINEL  
FOR (Formação) 
MARINA CERES SILVA PENA; LUCAS FELISBERTO DOS REIS.  
UNIP - S.J.RIO.PARDO, CACONDE - SP - BRASIL.  
No cenário de desenvolvimento da economia brasileira, setor sucroalcooleiro fornece matéria-prima para usinas produtoras de açúcar, etanol e 
bioeletricidade. Para diminuir o custo da produção, trabalhos que antes eram realizados por vários homens, hoje são feitos por máquinas de 
alta precisão. Essa mecanização depende de profissionais qualificados, comprometidos e motivados. Motivação é uma condição que energiza o 
comportamento e o orienta para um objetivo, sendo uma função direta de variáveis de contexto. O presente trabalho teve como objetivo 
quantificar o grau de motivação entre trabalhadores do setor de colheita mecanizada de uma usina sucroalcooleira, visando identificar neles 
índices de motivação e fatores associados a estes índices, tornando possível a adequação de condições de trabalho e capacitação dos mesmos, 
aumentando tanto a lucratividade e a eficácia do colaborador no desempenho organizacional, quanto possibilitando uma melhora na qualidade 
de vida dos mesmos. Para isso, foi utilizado foi um questionário de informações pessoais do trabalhador e um questionário específico com 28 
questões sobre motivação no trabalho (Multi-Moti). Os resultados foram analisados e mostraram que em sua grande maioria os colabores dessa 
empresa, que passa por sérios problemas financeiros, se encontram altamente motivados exceto no que tange à questão salarial, de benefícios 
e de avaliações periódicas. Esse alta motivação demonstrada pelos funcionários, mesmo diante da crise enfrentada, pode ser justificada pelo 
comportamento do líder do setor, com a criação de objetivos a curto prazo, facilitação de tarefas, além do uso de consequências reforçadoras 
contingentes ao comportamento, todos fatores que podem aumentar a probabilidade futura de ocorrência dos comportamentos desejados, 
gerando assim um funcionário mais motivado. 

ESTIGMA, DEPRESSÃO E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
CV (Comportamento verbal) 
CARLA GIOVANNA BELEI MARTINS; VICTOR FERNANDES NOWICKI; FERNANDA TANAKA GONÇALVES; EDUARDO SANTOS MIYAZAKI; LEONARDO 
MANZANO LIMA; KARINA KELLY BORGES; LUCIA HELENA NEVES MARQUES; MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS MIYAZAKI; NEIDE 
APARECIDA MICELLI DOMINGOS.  
FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - BRASIL.  
Epilepsia é o distúrbio neurológico grave mais comum no mundo. É uma doença crônica cujas consequências psicossociais são tão importantes 
quanto seus sintomas, sendo o estigma um de seus maiores desafios. O objetivo deste estudo foi identificar entre pacientes com epilepsia de 
difícil controle a percepção do estigma, qualidade de vida e presença de sintomas indicativos de depressão. Participaram do estudo pacientes 
atendidos no ambulatório de epilepsia de difícil controle do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Os participantes responderam 
individualmente a questionários sobre estigma (QIRIS - Questionnaire of illness representation, epilepsy impact and stigma), qualidade de vida 
(Quality of Life in Epilepsy-31) e ao Inventário de Depressão de Beck. Dos 60 pacientes convidados, 41 fizeram parte da amostra. Os dados 
foram analisados através de estatística descritiva. A média de idade foi de 46,8±10,33 anos, 51% eram do sexo feminino, 39% tinham entre 9 e 
11 anos de estudo e 51% eram casados ou estavam em relacionamento estável. A qualidade de vida média dos pacientes foi de 60,16(±21,47) 
pontos, com maior pontuação no domínio Sociabilidade (66,65±30,12) e menor pontuação no domínio Preocupação com as crises 
(51,97±31,11). O escore médio do estigma sentido foi de 45,46 (±13,44) pontos e mais de 58% dos participantes relataram sintomas 
indicativos de depressão. A importante dispersão nos dados pode ser consequência das diferenças de tipo, frequência e intensidade das crises 
epilépticas, controle da medicação, suporte social e enfrentamento de cada participante. Os dados podem ajudar na adequação de 
intervenções multiprofissionais nesta população. 
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MONITORIA DE ESTUDOS: UM PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE MONITOR E ALUNO  
PAINEL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
MARIANA NUNES DA COSTA MARCO1; REGIANE DE SOUZA OLIVEIRA LIMA2.  
1.NEP - NÚCLEO DE ESTUDOS PERSONALIZADOS, CACAPAVA - SP - BRASIL; 2.UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, TAUBATÉ - SP - BRASIL.  
A monitoria de estudos tem como meta o ensino de habilidades escolares, principalmente no que tange o repertório de estudo diário. 
Contribui com a formação de monitores e de estudantes monitorados, pois desenvolve a prática profissional e a autonomia para execução de 
tarefas escolares de qualidade. A monitoria é composta por, pelo menos, um monitor e um aluno, sendo monitor um estagiário de psicologia 
ou pedagogia e aluno, qualquer estudante interessado em obter melhores resultados. Este painel visa apresentar um relato de caso 
descrevendo o repertório aprendido pelos dois envolvidos. Para isso observou-se os comportamentos iniciais, fez-se linha de base e em 
seguida, preparou-se o processo de modelagem para ambos. O procedimento foi executado em duas etapas: supervisor treina monitor para 
ensinar a modelar e monitor modela aluno. As monitorias ocorreram diariamente com duração de uma hora. Os primeiros atendimentos 
foram realizados pela supervisora observados pela estagiária, a qual em seguida os desenvolveu como tutora responsável pelo processo de 
modelagem. Inicialmente J, masculino, 15 anos, apresentava comportamentos com função de esquiva relacionados às atividades escolares. 
Embora não apresente dificuldade para compreensão de conteúdos, J. tinha baixo desempenho escolar por falta de estudo diário. Nos 
encontros desenvolveu-se um ambiente de estudos altamente reforçador, consequenciando positivamente todas as respostas que 
direcionavam para o estudo adequado. Com relação à monitora, observou-se que após observação e treinamento, foi capaz de reforçar 
adequadamente o aluno, produzindo modificações de comportamento expressivas. J. aumentou a taxa de respostas de estudo adequado, 
diminuiu as esquivas e aumentou a taxa de respostas de estudo espontâneo. Conclui-se que o trabalho de monitoria foi favorecedor para o 
desenvolvimento desses hábitos, pois aproximou os reforçadores das respostas desejadas, acelerando a aprendizagem de conteúdos e de 
novo repertório. 
 
GRUPO DE PSICOEDUCAÇÃO INFANTIL DE REEDUCAÇÃO ALIMENTAR  
PAINEL 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   
Saúde 
NATHÁLIA FERREIRA SIQUEIRA; SONIA MARIA DE OLIVEIRA GRATÃO; THAIANE TORRES GISOLFI.  
FACULDADE DE AMERICANA, CAMPINAS - SP - BRASIL.  
O Grupo de psicoeducação infantil de reeducação alimentar foi um projeto desenvolvido na disciplina Estágio Supervisionado em Clínica da 
Faculdade de Americana (FAM) no primeiro semestre de 2015 com as estagiárias do 9º período de Psicologia. Os sujeitos foram encaminhados 
pela Nutrição ou por procura espontânea com queixa inicial de problemas com o peso. Foram feitas triagens individuais com os responsáveis 
pelas crianças para coleta de dados. Participaram 4 crianças, de 8 a 11 anos de idade de ambos os sexos. Foram realizadas 6 sessões de 
psicoeducação, durante 2 meses. O grupo tinha como objetivo a apresentação de informações e ferramentas como recurso para mudança de 
comportamento. Foram utilizadas nas sessões dinâmicas de grupo com objetivo de facilitar a interação entre os participantes; colagem e 
desenho sobre a imagem corporal; atividade para conhecimento do valor calórico dos alimentos; jogo da reeducação alimentar produzido pelas 
estagiárias; apresentação de casos de bullying; exercícios sobre a ansiedade/estresse e técnicas de relaxamento. Houve dificuldade com relação 
a adesão, já que as crianças dependiam dos pais para chegarem na instituição. Entretanto foi possível perceber, a partir da observação, que as 
crianças engajaram nas atividades, tiraram dúvidas, aprenderam regras, identificaram fatores físicos, nutricionais e psicológicos que podem 
desencadear os problemas com o peso (calorias, ansiedade, estresse). Além disso, foi detectada a necessidade de atendimentos individuais de 
alguns participantes 

HABILIDADES SOCIAIS EDUCATIVAS PARENTAIS: GRUPO TERAPÊUTICO COM PAIS DE ADOLESCENTES REALIZADO POR E  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
OUT (Outra) 
KARINA FERRAZ TOZZE; ALESSANDRA TURINI-BOLSONI; MAYARA PAULA DA SILVA MATSUNAKA.  
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO", BAURU - SP - BRASIL.  

As práticas parentais são foco de intervenção baseando-se na ideia de que a família é um ambiente que pode proporcionar o desenvolvimento 
do repertório comportamental das crianças e dos adolescentes. O objetivo desta pesquisa é de relatar os efeitos de uma intervenção clínica com 
pais de adolescentes que apresentavam problemas de comportamentos internalizantes e de comparar os dados de pré-teste, pós-teste e 
seguimento. A intervenção ocorreu em uma clínica-escola de uma universidade pública no interior do estado de São Paulo. Participaram da 
pesquisa duas estagiárias, sob supervisão, de Psicologia Clínica Comportamental, além de três pais (um casal e uma mãe) de dois adolescentes -
12 anos e 13 anos - com problemas de comportamento internalizantes. Os instrumentos para avaliação foram o RE-HSE-P, o CBCL, o PHQ- 9 e o 
Roteiro de Entrevista Clínica Semiestruturada. A intervenção foi semi-estruturada e adaptada de do programa PROMOVE-PAIS. Ao total foram 
10 sessões, com duração de uma hora e meia cada. Ao se comparar os dados obtidos na fase de pré-teste com a pós-teste, notou-se que os pais 
aprenderam novas habilidades educativas parentais e de que seus filhos adolescentes saíram da condição “Clínica” de diagnóstico internalizante 
para “Não-Clínica”. Os resultados se mantiveram na fase de seguimento. Com isso, se observou uma melhora nas relações desses pais com seus 
filhos e consequentemente, numa melhora do comportamento destes, mostrando assim, a efetividade de uma intervenção semi-estruturada 
para essas situações de atendimento. 
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COMPORTAMENTO DE SAGUIS DE TUFO BRANCO (CALLITHRIX JACCHUS) SOB ESQUEMAS DE REFORÇO DE RAZÃO  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
NICOLAS CARSTEN ROSSGER; GERSON YUKIO TOMANARI.  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, COTIA - SP - BRASIL.  

Em uma perspectiva representativa do comportamento humano, primatas não-humanos são sujeitos experimentais privilegiados. Em particular, 
Callithrix jacchus, comumente conhecidos como saguis, são animais com características muito propícias a estudos comportamentais, não apenas 
por serem mantidos com relativa facilidade em cativeiro experimental, mas, sobretudo, por possuírem marcantes habilidades de adaptação a 
novos ambientes. O presente projeto se propôs a analisar processos comportamentais e de aprendizagem em Callithrix jacchus, tema ainda 
muito pouco explorado em laboratório, apesar do seu elevado potencial científico. Na busca por desenvolvimento metodológico, pretendeu-se 
iniciar os estudos pela análise da interação comportamento-ambiente, em particular sob os consolidados esquemas de reforço simples. Em 
nossa preparação, um macho da espécie Callithrix jacchus foi exposto à sessões de uma hora de duração nas quais, ao pressionar uma barra, 
recebia como consequência pequenos pedaços de gelatina sob esquemas de razão fixa ou razão variável. Os padrões comportamentais 
identificados e descritos servem como uma referência inicial acerca do comportamento dessa espécie, enquanto que a metodologia 
desenvolvida ao longo do estudo servirá de base para futuros estudos com essa espécie. 

AS CURTIDAS E OS COMENTÁRIOS INFLUENCIAM O PADRÃO DE COMPORTAMENTO NO FACEBOOK?  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
CUL (Cultura) 
ADRIANA DE OLIVEIRA1; JADER SILVA TABOSA2; WELLINGTON MAXIMINIANO SOUZA3.  
1.UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA E CENTRO UNIVERSITARIO DO DISTRITO FEDERAL, BRASILIA - DF - BRASIL; 2,3.CENTRO UNIVERSITARIO DO 
DISTRITO FEDERAL, BRASÍLIA - DF - BRASIL.  
A internet surge como uma forma de interação social, e assim surgem novas maneiras de se comportar. Nesse ambiente virtual são estabelecidas 
contingências que controlam o comportamento, assim como no ambiente social físico. Esse controle no Facebook pode ser feito utilizando 
curtidas e comentários como formas de expressar a aprovação ou reprovação do que é postado, modificando assim o comportamento. O objetivo 
do presente estudo foi de analisar o padrão de comportamento e suas consequências dentro do Facebook. Esta pesquisa foi feita em 2 fases: na 
primeira foi realizada uma observação detalhada de perfis de 10 homens e 10 mulheres, analisando um período de 1 ano de postagens. Na 
segunda fase foi aplicado um questionário para investigar postagens que foram excluídas. Nos perfis masculinos foi observada uma preferência 
por postagens de texto, enquanto nos perfis femininos a frequência de postagens de fotos é maior. Com base na observação é possível inferir 
que os homens analisados dão mais importância para comentários do que para curtidas, enquanto que com as mulheres é o inverso. Em relação 
aos posts deletados, 50% das mulheres que responderam ao questionário afirmaram que já apagaram posts por não receber curtidas e 
comentários e 27% dos homens responderam o mesmo. Em relação aos posts deletados por comentários desagradáveis, 49% das mulheres 
responderam que já deletaram e 46% dos homens responderam o mesmo. Verificou-se que a maioria dos perfis de homens analisados, estes 
gostam de postar sobre assuntos polêmicos, gerando assim muitos comentários. Nos perfis femininos, a maioria das mulheres costumam postar 
mais fotos, gerando assim muitas curtidas. Diante dos dados coletados, é possível concluir que curtidas e comentários modificam os padrões 
das postagens no Facebook e que homens e mulheres são influenciados de formas diferentes: mulheres são mais influenciadas pelas curtidas, 
enquanto homens são mais influenciados pelos comentários. 

TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR: POSSÍVEIS INTERVENÇÕES SOB A ÓTICA DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
OUT (Outra) 
ANA CECÍLIA COELHO.  
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Esta é uma pesquisa qualitativa que surge a partir de estudos durante a graduação de Psicologia na Universidade de Fortaleza. O objetivo 
principal foi trazer reflexões sobre a prática clínica e as intervenções utilizada nos últimos anos com pacientes diagnosticados com Transtorno 
Afetivo Bipolar (TAB). Este transtorno está como sexta causa mais comum de incapacidade entre adultos jovens, sendo assim este o público alvo 
da pesquisa. Para o paciente ser considerado portador do TAB, ele precisa ter alguns sintomas que prejudicam seu convívio social, entre outras 
áreas da sua vida. Durante este estudo, percebeu-se que vários autores citam que grande parte dos pacientes desistem no meio do tratamento 
medicamentoso. Estes autores relatam que a dificuldade em aderir ao tratamento medicamentoso é decorrente de diversos fatores como 
gravidade do transtorno, interação com os familiares e falta de conhecimento sobre o TAB. Em relação as alternativas terapêuticas não-
medicamentosas, percebe-se que a literatura trás: a psicoeducação, terapia cognitivo-comportamentais, terapia focada na família e as terapias 
comportamentais. Algumas das conclusões obtidas foram que juntamente da abordagem analítico-comportamental, a utilização da 
Psicoeducação como estratégia de intervenção pode ajudar na adesão ao tratamento e também promover a diminuição de ansiedade por parte 
da família. Uma vez compreendendo as contigências que regem os comportamentos, é possível ter mais controle sobre eles, e assim, aprender 
novas habilidades para evitar recaídas no tratamento medicamentoso. Logo, percebe-se a importancia de discutir outras alternativas além da 
medicamentosa para esse tipo de paciente. 
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DEFINIÇÃO DE CIÚME E SEUS EFEITOS NO RELACIONAMENTO ENTRE CASAIS. UMA VISÃO ANALÍTICA COMPORTAMENTAL  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
ANTONIO JAMILIO FERREIRA BISPO; RITA DE CÁSSIA PONTE PRADO.  
FACULDADE LUCIANO FEIJÃO, IPU - CE - BRASIL.  

O presente trabalho busca trazer uma compreensão sobre um dos eventos privados, a saber, o ciúme. O ciúme está presente em todas as 
culturas, diferenciando apenas em forma e frequência, mas, apesar dessa prevalência, parece ser um fenômeno complexo. O objetivo deste 
estudo é definir e compreender o ciúme através de uma visão analítico-comportamental, bem como conhecer as funções, que este evento 
privado, pode assumir nos relacionamentos entre casais. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica em periódicos eletrônicos de língua 
portuguesa, que fossem especializados em análise do comportamento a partir dos descritores: Análise do comportamento; ciúmes; impactos 
no casal; impactos; conceito de ciúme; violência contra a mulher. Como resultado, entende-se o ciúme como sendo uma reação frente à ameaça 
ou a presença de um rival e da competição. Como uma resposta adaptativa da espécie, o ciúme teria surgido para solucionar um problema 
recorrente de sobrevivência e reprodução: a ameaça real da traição. Assim o ciúme refere-se a um comportamento privado, como um conjunto 
de repertórios, selecionados pelos três níveis de seleção, que podem ser eliciados e/ou controlados pela situação de competição. A presença 
deste evento privado entre os casais, favorece o aparecimento de atitudes de desconfiança, sensação de posse, controle e até violência para 
com o parceiro. Com a análise, percebeu-se que o ciúme foi selecionado para garantir a sobrevivência, evitando a perda de reforços, pela ameaça 
da perda de um relacionamento. Entretanto, tal evento pode trazer impactos coercitivos para os relacionamentos. 

FOBIAS: O MEDO DO COMUM  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
ANDREIA DE MOURA ROCHA; ISABEL CRISTINA DUARTE VIEIRA PIMENTEL; AMANDA ERICA QUEIROZ BATISTA; NELSON JORGE CARVALHO 
BATISTA.  
FACULDADE SANTO AGOSTINHO-FSA, TERESINA - PI - BRASIL.  
 
O artigo a ser apresentado tem por objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre os tipos de fobias, sendo elas específica, social e agorafobia, 
incluindo seus tratamentos no contexto de Análise Experimental do Comportamento. O quadro clínico, estudos genéticos, epidemologia, 
diagnóstico diferencial, Análise do Comportamento, desenvolvimento e caracterização serão revisadas brevemente. Foi realizada uma busca 
bibliográfica de cunho qualitativo, utilizado-se seis artigos, de um total de quinze pesquisados, as revistas adotadas foram a Revista Brasileira de 
Psiquiatria e a Revista de Psiquiatria Clínica, a plataforma escolhida foi a Scielo.  No contexto da Análise Experimental do Comportamento, serão 
apresentados os reflexos incodicionados, condicionamento classico ou respondente, comportamento operante, sobreposição operante-
respondente, extinção, habituação, dessensibilização sistemática, exposição com prevenção de respostas. O tratamento de fobias perante a 
terapia analítico comportamental é comprovadamente eficaz como será mostrado. De acordo com os levantamentos observa-se que são 
necessario mais pesquisas voltadas para esse tema. 
EFEITO DO BROMAZEPAM SOBRE O RESPONDER EM RAZÃO PROGRESSIVA DE RATOS MACHOS (RATTUS NORVEGICUS)  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
PC (Prática Clínica) 
YULLA CHRISTOFFERSEN KNAUS; MIRIAM GARCIA MIJARES.  
IPUSP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
 
Benzodiazepínicos são a classe de drogas de ação central lícitas mais utilizadas no Brasil. Apesar da difusão de seu uso, não são conhecidos 
todos os efeitos que possuem no comportamento - por exemplo, qual seus efeitos sobre respostas mantidas por reforçadores condicionados. 
O objetivo deste experimento foi avaliar o efeito do benzodiazepínico bromazepam sobre respostas mantidas por luz e solução de sacarose, 
apresentados sob um esquema de Razão Progressiva (PR). Foram usados 18 ratos machos, mantidos em 80%-85% do seu peso ad lib por 
restrição alimentar. Os ratos foram submetidos a o treino de pressão à barra sob PR. A cada cumprimento da razão era ligada uma luz amarela 
(LUZ) e acionado o bebedouro contendo solução de sacarose. Uma vez obtida a linha de base sob esse esquema, foi iniciado um período de 
habituação, no qual os animais receberam injeções intraperitoneais de solução veículo (1% Tween, 17% propilenoglicol e 82% salina) uma hora 
antes da sessão. Logo, os animais foram divididos em dois grupos, BRO e VEI. O grupo BRO passou a receber injeções de bromazepam a 1 
mg/kg, uma hora antes da sessão e o grupo VEI continuou recebendo o veículo, por sete sessões consecutivas. Foi observado aumento 
significativo (p=0,001) no ponto de quebra (BP) obtido pelos animais do grupo BRO. Depois, foi removida a solução de sacarose como 
consequência por seis sessões consecutivas. Observou-se redução do BP de ambos os grupos, mas não houve diferença de padrão de resposta 
entre os grupos. Por último, foi retirada também a apresentação da LUZ, portanto, a pressão á barra não tinha consequência programada 
(extinção). Foi observada diminuição do BP, porém o padrão observado foi o mesmo para ambos os grupos. Ao que parece, a droga aumentou 
o valor reforçador do estímulo composto, sem efeito diferencial sobre cada componente do composto (luz e sacarose). Há ainda, entretanto, a 
hipótese de que a droga diminuiu a aversividade inerente ao esquema, levando a um maior responder. 
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MANEJO DE CONTINGÊNCIAS É EFICAZ EM REDUZIR SINTOMAS DEPRESSIVOS PARA DEPENDENTES DE CRACK  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
CV (Comportamento verbal) 
RODOLFO YAMAUCHI; VIVIANE SIMOES; CLAUDIO JERONIMO DA SILVA; RONALDO LARANJEIRA; ANDRE DE QUEIROZ CONSTANTINO MIGUEL.  
EPM/UNIFESP, SAO PAULO - SP - BRASIL. 

A dependência de crack está associada a uma alta prevalência de comorbidades psiquiátricas que tendem a dificultar ainda mais o tratamento 
desta população. Entre essas comorbidades, a mais prevalente é o transtorno de depressão maior. Em estudo realizado nos Estados Unidos, 
estima-se que 80% dos usuários de crack exibem algum grau de depressão sendo que 55% deles apresentam escores entre moderado e grave 
para o diagnóstico de depressão maior segundo o Inventário de Depressão de Beck (BDI-II). Uma intervenção comportamental denominada 
Manejo de Contingências (MC) vem sendo aplicada no tratamento da dependência química alcançando sistematicamente os melhores 
resultados nos quesitos adesão ao tratamento, alcance e manutenção da abstinência. No entanto, pouco se sabe sobre o impacto dessa 
intervenção na sintomatologia da depressão. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficácia do MC em reduzir os sintomas 
depressivos de indivíduos dependentes de crack recebendo tratamento ambulatorial. Método: 65 sujeitos foram randomizados em dois grupos: 
Tratamento Padrão (TP) ou TP mais MC (TPMC). Para ambos, a intervenção teve duração de 12 semanas. Apenas 29 (18 TPMC e 11 TP) dos 65 
sujeitos estiveram presentes nas duas fases (pré e final) do tratamento para a coleta do BDI-II. Portanto, somente os dados destes 29 sujeitos 
foram considerados para fins de análise estatística. Resultados: Na fase pré-tratamento, não foi verificada nenhuma diferença estatisticamente 
significativa para os escores do BDI-II entre os grupos sugerindo a homogeneidade entre ambos. Ao final do tratamento, somente o grupo TPMC 
apresentou redução estatisticamente relevante em comparacão à sua linha de base, sendo t-valor = -4,955; p<0,001 (Student t-test para medidas 
dependentes). Discussão: O presente estudo sugere que TPMC é eficaz em reduzir a sintomatologia da depressão para dependentes de crack 
recebendo tratamento ambulatorial. A mesma eficácia não foi observada em TP isoladamente. 

 
AVALIAÇÃO DA MONITORIA DE AEC PELOS ALUNOS COMO UMA LINHA DE BASE PARA FUTURAS INTERVENÇÕES  
PAINEL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
FLAVIO HENRIQUE RAMOS PEREIRA; ÁRTHUR GALVÃO MARTINI; CAIO FERNANDO FERNANDES FELISBERTO; JANYNE LOURENÇO MOURA; 
KELLY OLIVEIRA FREITAS; RAPHAEL GUILHERME DA COSTA ALVES; VIRGÍNIA CORDEIRO AMORIM.  
UFMT, CUIABA - MT - BRASIL.  

No ano de 2014 na UFMT, a partir da identificação de queixas e elogios do trabalho dos monitores da disciplina de AEC, foi construído um 
questionário que permitiu avaliar quais aspectos da monitoria deveriam ser melhorados. O presente trabalho é uma análise dos dados assim 
obtidos. Objetivou-se com o trabalho: a) avaliar as atividades realizadas na monitoria em dois semestres diferentes, a fim de identificar variáveis 
que independiam da turma de alunos especificamente e b) estabelecer uma linha de base da avaliação que os alunos fazem sobre a monitoria, 
a fim de estabelecer objetivos para futuras intervenções que melhorem a mesma. O questionário consistiu de treze perguntas sobre: a frequência 
que os alunos foram à monitoria; disponibilidade de horas do monitor e de explicar conceitos; auxílio na elaboração de relatórios; correção dos 
mesmos; disponibilidade dos monitores de conversar sobre a correção das atividades; etc. Responderam ao questionário, 24 alunos do primeiro 
semestre e 25 do segundo. Na maior parte das perguntas não houve divergências entre as duas turmas. Vários alunos avaliaram como “ruim” 
ou “regular” os seguintes aspectos: correção dos relatórios (28,5%), disponibilidade dos monitores para discutir as correções (36,7%) e 
disponibilidade da professora para discutir o trabalho prestado pelos monitores (28,5%). Entretanto, muitos alunos consideraram que a 
monitoria contribuiu “moderadamente” (38,7%) ou “muito” (28,5%) para sua aprendizagem.  A partir dos resultados pode-se constatar que esta 
foi uma atividade significativa para os alunos que cursaram a matéria, mas que pode ser melhorada em alguns aspectos. 
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DIAGNÓSTICO DE LEITURA E ESCRITA DE ALUNOS DO 3º E 5º ANOS DE UMA ESCOLA PÚBLICA: ANÁLISE DE ERROS.  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
MANOELLA CANAAN DE OLIVEIRA CARVALHO1; SOLANGE CORDEIRO CALCAGNO2; OLIVIA MISAE KATO3; JESSIKA SILVA4; ARTHUR ALIVERTI5; 
MARIA EDILENE SANTOS6.  
1,2,3,4,5.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELEM - PA - BRASIL; 6.ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA VELLA ALVES, BELÉM - PA - BRASIL.  
A leitura e escrita têm sido consideradas redes interrelacionadas, mas independentes de relações entre estímulos e respostas. Como repertórios 
distintos, podem envolver relações de controle distintas, resultando em erros de naturezas e densidades distintas. No presente trabalho, 
verificou-se diferenças na quantidade e diversidade dos erros de leitura e escrita. Foi analisado o desempenho em leitura e escrita manuscrita e 
por construção, de 11 crianças de 3º e 5º anos de uma escola pública, pelo instrumento computadorizado Diagnóstico de Leitura e Escrita (DLE). 
Três crianças fizeram só o DLE 1 (palavras simples/regulares) e oito fizeram também o DLE 2 (palavras complexas/irregulares). Palavras eram 
apresentadas ou na tela do monitor ou ditadas. O aluno lia a palavra (leitura) ou escrevia em papel ou construía a palavra ditada (escrita) 
escolhendo letras em um conjunto de letras isoladas mostradas na tela. Os erros foram agrupados em dezenove categorias. Os alunos do 5º ano 
mostraram melhor desempenho do que os do 3º ano na leitura e escrita. Maior quantidade de erros ocorreu na escrita no 3º e 5º anos, ocorrendo 
mais erros na escrita manuscrita do que na escrita por construção. Contatou-se nas palavras regulares, três tipos de erros de leitura e 11 tipos 
de erros de escrita. Nas palavras irregulares, identificou-se 15 tipos de erros de leitura e 17 na escrita. Erros de omissão e adição de sílabas, 
incompreensão do modelo auditivo e embaralhamento de letras da palavra ocorreram somente na escrita. Substituição da relação fonema-
grafema irregular por regular e leitura escandida (silábica) verificou-se somente na leitura. Ocorreram diferenças insignificantes nos erros entre 
3º e 5º anos, mas o 3º ano apresentou maior diversidade e quantidade de erros de leitura de palavras irregulares. A maior quantidade e 
diversidade de erros na escrita comparando-se à leitura corrobora a distinção entre os dois repertórios, relatada na literatura. 

 
ADESÃO AO TRATAMENTO EM CRIANÇAS COM DIABETES MELLITUS TIPO 1  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
CV (Comportamento verbal) 
ALINE MAUÉS FERREIRA DE FIGUEIREDO SEIXAS1; ALANA DOS ANJOS MOREIRA2; ELEONORA ARNAUD PEREIRA FERREIRA3.  
1.UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, BELEM - PA - BRASIL; 2,3.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELÉM - PA - BRASIL.  
O diabetes mellitus Tipo 1 (DM1) – grave doença crônico-degenerativa da infância –  demanda o seguimento de regras complexas para o 
tratamento, dificultando a adesão. Realizou-se um estudo exploratório para caracterizar crianças com DM1 quanto à adesão à insulinoterapia e 
ao apoio familiar ao tratamento. Utilizou-se: Jogo de adesão ao tratamento, Roteiro de entrevista sobre insulina, Inventário de apoio familiar ao 
tratamento e Protocolo para análise do prontuário. Participaram 10 crianças entre nove e 12 anos de idade, entrevistadas em sala de espera de 
um hospital escola. A maioria era do sexo feminino (n=9), utilizava exclusivamente caneta injetora de insulina (n=6), realizava autoaplicação de 
insulina sem supervisão de cuidadores (n=8), aprendeu a se aplicar com os pais (n=8) e relatou receber pouco apoio familiar à insulinoterapia, 
recebendo apoio emocional e à dieta. Somente cinco participantes apresentaram respostas compatíveis com as regras para uso da insulina ao 
acordar, segundo o Jogo de adesão ao tratamento. Observou-se que a maioria (n=6) apresentava controle glicêmico insatisfatório (hemoglobina 
glicada > 8%). Infere-se destes resultados que a complexidade das regras relativas à insulinoterapia e o baixo apoio familiar ao procedimento, 
segundo relato dos participantes, pode ter dificultado a adesão das crianças às regras para aplicação da insulina. O baixo apoio familiar à 
insulinoterapia pode relacionar-se à aversividade do procedimento, favorecendo comportamentos de fuga e esquiva pelos cuidadores, indicando 
necessidade de estudos subsequentes. Apesar da pequena amostra, estes resultados podem contribuir para o planejamento de programas 
educativos para o paciente, seus familiares e equipe de saúde. 

COMPORTAMENTO HABILIDOSO DOS ALUNOS DE UM INTERNATO CONFESSIONAL  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
SH (Área da Saúde e/ou Hospitalar) 
MARIANA JANUÁRIO SAMELO1; EVELYN BUDAL PORTO2; FERNANDA PEREIRA SANTOS3.  
1.UNASP - UNIP, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - BRASIL; 2,3.UNASP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
O internato é uma instituição total caracterizada por ser um estabelecimento que possibilita os alunos residirem onde estudam. É considerado 
ideal para oferecer educação, disciplina, e um ambiente que proporciona marcas profundas no individuo. O objetivo deste trabalho foi 
compreender a influência do ambiente de internato para o desenvolvimento das habilidades sociais, verificando eventuais diferenças entre 
três grupos: residentes do internato, residentes externos ao internato e ex-residentes do internato. Participaram 30 alunos universitários de 
uma Universidade Confessional da Zona Sul de São Paulo, entre 18 e 25 anos, do sexo feminino, sendo 10 de cada grupo. Foi utilizado como 
instrumento o Inventário de Habilidades Sociais – IHS-Del- Prette, em seguida feito a seguinte pergunta aberta: "Como que o morar dentro ou 
fora do internato influenciou, na sua opinião, o desenvolvimento de suas habilidades sociais?". Os resultados indicam que o grupo das 
residentes do internato apresentaram maiores índices de indicações para treinamento de habilidades sociais no Escore Total (30%) e nos 
Fatores 1, 2, 3 e 4 (60%, 40%, 50% e 40%). O grupo de ex-residentes do internato se destacaram com maiores índices em repertório elaborado 
e bastante elaborado em habilidades sociais, com Escore Total 50%, e os Fatores 3 e 4 (70% e 40%), sendo que o grupo de residentes externas 
ao internato apresentaram bom repertório em habilidades sociais, dentro da média. Percebe-se pela fala dos grupos que, o aprimoramento 
das habilidades sociais se deve ao ambiente em que vivem, mostrando que a realidade e a percepção do individuo podem diferir. 
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REORGANIZAÇÃO DE CLASSES DE EQUIVALENCIA: EFEITOS DO PROCEDIMENTO DE MTS COM ATRASO  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
GIOVAN WILLIAN RIBEIRO; MARCELO VITOR SILVEIRA; JULIO CÉSAR DE ROSE.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  

A reorganização de classes de equivalência pode ocorrer quando as contingências que estabeleceram as relações condicionais de linha de base 
são alternadas Há consenso entre pesquisadores da área de que uso de um procedimento de Matching-to-Sample com atraso (DMTS) pode 
favorecer a formação de classes e a transferência de função entre seus estímulos. Portanto, o objetivo deste trabalho foi verificar o efeito do 
uso do DMTS durante o procedimento de reversão de relações condicionais de linha de base sobre o desempenho em testes de reorganização 
de relações de equivalência. Os participantes (16 estudantes universitários) foram submetidos ao procedimento Matching-to-Sample simultâneo 
(SMTS) e as relações A1B1, A2B2, A1C1, A2C2, A1D1 e A2D2 foram treinadas. Após a realização dos testes de equivalência BC, BD, CB, CD, DB e 
DC, foi realizado um procedimento no qual a relação de linha de base AD era revertida (A1D2 e A2D1). Para oito participantes o SMTS continuou 
em vigor, enquanto oito participantes foram submetidos ao DMTS (2 segundos). A reorganização das classes foi verificada a partir dos 
desempenhos dos participantes nos testes BC, BD, CB, CD, DB e DC. Os resultados mostraram que os participantes que passaram pelo DMTS 
tiveram um desempenho inferior aos participantes do SMTS no teste de reorganização. Sugere-se a possibilidade de que certas especificidades 
das contingências do DMTS e SMTS afetarem o fluxo comportamental de modo distinto, produzindo processos comportamentais diferentes. 
Esses dados serão discutidos em termos da probabilidade de ocorrência de comportamentos precorrentes durante a aquisição das relações 
condicionais. 

MANIPULAÇÃO DA OBSERVAÇÃO DE ESTÍMULOS NO MTS PARA ESTABELECER CONTROLES POR SELEÇÃO E POR REJEIÇÃO  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
CUL (Cultura) 
PRISCILA CRESPILHO GRISANTE; GERSON YUKIO TOMANARI.  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

Dificuldades metodológicas para inferir ou produzir controles por seleção e por rejeição durante o treino de discriminações condicionais são 
frequentes. O presente estudo manipulou a sequência de apresentação de estímulos de comparação em tarefas de emparelhamento ao modelo 
(MTS) visando produzir esses controles durante o treino. Três discriminações condicionais foram ensinadas, uma separadamente (AB) e, em 
seguida, duas simultaneamente (CD e DE) por meio de MTS com atraso 0s e três comparações. Os modelos e os comparações eram apresentados 
cobertos por um quadrado e podiam ser observados brevemente como consequência de respostas de observação (FR3) a um botão localizado 
abaixo de cada quadrado.  Sete crianças foram divididas em duas condições: Seleção (SEL) e Rejeição (REJ). Em 80% das tentativas de treino, 
para três crianças, o S+ era o primeiro estímulo observado (SEL) e, para quatro crianças, o S+ era o último estímulo apresentado (REJ). Definiu-
se como resposta controlada por seleção escolhas do S+ sem visualizar outros estímulos e como resposta controlada por rejeição, escolhas do 
quadrado após observar os dois S-. O treino foi seguido por de testes de formação de classes de estímulos equivalentes (CE/EC). Ao final do 
treino, os três participantes da condição SEL apresentaram escolhas por seleção em pelo menos 95% das oportunidades para as três 
discriminações condicionais ensinadas. Quatro participantes da condição REJ atingiram critério para o treino AB, apresentando escolhas por 
rejeição entre 75 e 95% das oportunidades. Dois participantes da condição REJ completaram o treino simultâneo de discriminações condicionais, 
um dos quais apresentou escolhas por rejeição ao final do treino (58% das oportunidades). Todos os participantes submetidos ao treino CD DE 
apresentaram formação de classes. Os resultados sugerem que a manipulação da sequência de apresentação dos comparações pode ser 
parâmetro crítico para estabelecer controles por seleção e por rejeição. 
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MODELAGEM DO COMPORTAMENTO DE PATINAÇÃO  
PAINEL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
SUS (Sustentabilidade/Responsabilidade Social) 
JAQUELINE CARLA MAIMONI1; MARTHA SOLANGE ALMEIDA2; SABRINA MELO FRANCO3; MARY RUTH SOBRAL4; ADRIANA DE OLIVEIRA5.  
1,2,3,4.CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL, BRASILIA - DF - BRASIL; 5.UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA E CENTRO UNIVERSITÁRIO DO 
DISTRITO FEDERAL, BRASILIA - DF - BRASIL. 

Para Skinner a modelagem é um procedimento no um comportamento se altera gradualmente, através de aproximações sucessivas 
(comportamentos intermediários) até que um comportamento final é estabelecido. Para isso é o experimentador aos poucos modela o 
comportamento final através de reforçamento diferencial (Largura e Basqueira, 2010). Os novos comportamentos surgem a partir de 
comportamentos que já existem no repertório comportamental, sendo assim, esses são mantidos ou extintos por suas consequências. O objetivo 
do trabalho foi de ensinar um comportamento de manobra na patinação. Uma aluna do 5º semestre do curso de Psicologia teve cinco aulas 
práticas com duração de sessenta minutos (cada aula). A aluna foi treinada por uma Professora de Patins Profissional, que foi orientada por 
alunos de psicologia de como realizar a modelagem. As aulas foram divididas em cinco etapas, a cada etapa um novo comportamento era 
reforçado, quando aquele comportamento era estabelecido, passava para o próximo até chegar ao comportamento alvo final (manobra com os 
patins, contornando oito cones de patinação). O primeiro comportamento treinado foi à posição parada de pé na grama. Todas as vezes que a 
aluna acertava o comportamento proposto à professora a elogiava, reforçando positivamente o comportamento, aumentando 
consequentemente sua frequência. Houve uma mudança gradual da topografia do movimento e do comportamento como um todo, em direção 
ao comportamento alvo final. No final da quinta aula a participante conseguiu realizar as manobra dos cones.  O estudo mostrou a eficácia do 
processo de modelagem e do reforçamento diferencial. 

CRÍTICAS AO BEHAVIORISMO RADICAL SOB A PERSPECTIVA DE FORMANDOS EM PSICOLOGIA  
PAINEL 
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO   
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
RUTELEA DOS REIS BARBOSA; ANDREZA S. MOTA DA SILVA; LUIS HUMBERT LEMOS; ALINE G. COSTA LIMA; IRAMAIA SOUSA EVANGELISTA; 
JARDSON FRAGOSO CARVALHO.  
FACULDADE DA CIDADE DA CIDADE, SALVADOR - BA - BRASIL.  

O Behaviorismo Radical historicamente continua sendo alvo de diversas críticas.  Skinner em sua obra "Sobre o Behaviorismo" (1974) dedicou-
se a combater e explicar as vinte principais críticas da época. O objetivo deste trabalho foi analisar quais críticas pontuadas e rebatidas pelo 
autor persistem nos dias atuais em formandos em psicologia de uma faculdade particular de salvador. Foram entrevistados 15 estudantes no 
décimo semestre utilizando para coleta dos dados um formulário online com as vinte críticas apontadas por Skinner com o intuito de que os 
participantes marcassem se concorda, discorda ou não sabe sobre as críticas. Os resultados apontam que a crítica que continua persistindo entre 
os estudantes com 46,6% foi "O behaviorismo negligência dons inatos e argumenta que todo comportamento é adquirido durante a vida do 
indivíduo". Com relação a crítica mais refutada pelos estudantes foi  "O behaviorismo ignora a consciência, os sentimentos e os estados mentais" 
com 86,6%. Já os estudantes que declararam não saber, tiveram dificuldades em julgar a critica "Se suas alegações são válidas, devem aplicar-
se ao próprio cientista behaviorista e, assim sendo, este diz apenas aquilo que foi condicionado a dizer e que não pode ser verdadeiro" com 40%. 
Por outro lado nenhum dos participantes marcaram a crítica "O behaviorismo não considera as intenções ou os propósitos" com a opção 
"concordo". A pesquisa demonstrou que muitas críticas já discutidas academicamente pela a Análise do Comportamento tendem a se perpetuar 
mesmo depois de 40 anos de serem apontadas por Skinner como falsas. 
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O PERÍODO GRAVÍDICO: FATORES QUE PODEM INFLUENCIAR NO AJUSTAMENTO PSICOLÓGICO DE GESTANTES  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
CV (Comportamento verbal) 
KAROLINE PEREIRA DOS REIS; AMANDA MUGLIA WECHSLER; BRUNA DOMINGUES RIBEIRO.  
UNIFAFIBE, BEBEDOURO - SP - BRASIL. 

A gravidez é uma fase de transição do desenvolvimento humano que implica em uma série de transformações físicas, psíquicas e 
socioeconômicas que podem implicar em uma maior vulnerabilidade a problemas psicológicos. Algumas características podem facilitar ou 
dificultar o processo de ajustamento psicológico, como as sociodemográficas e obstétricas. Assim, o presente estudo teve como objetivo 
investigar fatores de risco para o desajustamento psicológico de gestantes brasileiras, bem como a prevalência de sintomas ansiosos e 
depressivos nesta população. A amostra continha 30 gestantes com idades acima de 18 anos frequentadoras de uma Unidade Básica de Saúde 
do interior de São Paulo. Os instrumentos utilizados foram: Inventários Beck de Ansiedade e Depressão, Escala Fatorial de Neuroticismo e 
questionário sócio-demográfico. Os resultados revelaram que 46,7% das gestantes manifestaram ansiedade, sendo que destas 14,7% 
demonstraram sintomatologia moderada ou grave; 50% delas apresentaram depressão, sendo que 10% apontava depressão moderada ou 
severa. Também foi identificada uma relação estatisticamente significativa entre a escolaridade da gestante e a sintomatologia ansiosa, e entre 
a participação dos pais na preparação para o parto e a depressão das participantes. Das estratégias de enfrentamento analisadas, conversar com 
profissionais de saúde demonstrou ser um moderador da relação entre escolaridade e níveis de depressão, enquanto o neuroticismo apresentou-
se como moderador da relação entre depressão e idade e entre depressão e número de semanas da gestação. Conclui-se que há necessidade 
de maior preparo e conscientização dos profissionais de saúde acerca da humanização no acompanhamento pré-natal, além de se evidenciar 
necessidade de acompanhamento a gestantes em risco psicopatológico. 

TEMÁTICAS DAS MONOGRAFIAS EM UM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TERAPIA COMPORTAMENTAL E COGNITIVA  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
CUL (Cultura) 
GUILHERME BAZAGLIA DE SOUSA1; AMANDA DELMONICO RIBEIRO2; AMANDA SPANGERO OLIVEIRA3; AMANDA FERNANDES RODRIGUES 
ALVES4; THAIS STELLA VALES5; MILENA ALMEIDA FERNANDES6; KARLA SANTOS TONIOLO7; NATHÁLIA SABAINE CIPPOLA8.  
1,2,3,4,5,6,7.CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL; 8.CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ, 
PSICOLOG, RIBEIRÃO PRETO, SP, RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL.  

A literatura cinzenta, categoria na qual se insere os relatos de trabalhos científicos publicados na forma de monografias, dissertações e tese, 
compreende uma gama potencial de conhecimento produzido e acumulado de uma dada comunidade acadêmica.  As monografias tratam-se de 
um estudo específico ou particular, com suficiente valor representativo e que obedece rigorosa metodologia.  Ela investiga temas em todos os 
seus ângulos e aspectos, dependendo dos fins a que se destina. O presente trabalho teve como objetivo fazer um levantamento dos principais 
temas abordados nas monografias em um curso de especialização em clínica analítico comportamental e cognitivo. Foram analisadas os títulos 
e temas de 57 monografias e correlacionados aos casos atendidos pelos psicólogos durante o curso dos anos entre 2004 e 2014. Como resultados 
observou-se que a maioria das monografias relacionavam-se ao caso que atenderam durante o estágio obrigatório do curso e doze deles se 
tratavam de casos relacionados a doenças psicopatológicas. Dez temas relacionavam-se a habilidades sociais, cinco sobre atendimento infantil, 
outras cinco levantaram aspectos relacionados à relação terapêutica, quatro falaram de relacionamento amoroso, outras quatro sobre 
obesidade, três discutiram o tema da equivalência de estímulos, e outros temas como: comportamento governado por regra, bases filosóficas 
da análise do comportamento, caracterização da clientela atendida em clínica escola e uso de recursos alternativos na terapia apareceram cada 
um duas vezes. Outros seis temas de monografia que tiveram apenas 1 incidência e não se enquadraram em nenhum dos outros temas 
encaixaram-se na categoria “outros”.  Com o trabalho pôde-se levantar dados que serviam de subsidio para uma reflexão do curso, bem como 
observar as áreas de interesse dos psicólogos e as áreas que necessitam de mais incentivo à pesquisa. 
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A RELIGIÃO ENSINA AUTOCONTROLE?  
PAINEL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
PE (Esporte e fitness) 
ANA CAROLINA SARCO ACCIARITO.  
NÚCLEO PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
São necessárias contingências sociais especialmente arranjadas para que o indivíduo manipule seu ambiente e as variáveis das quais seu 
comportamento é função para emitir uma resposta autocontrolada. O objetivo deste estudo foi investigar se a religião, enquanto agência 
controladora, ensina os membros do seu grupo a desenvolver autocontrole. Foram analisados trinta depoimentos de pessoas que se 
converteram e estão inseridas em um grupo religioso encontrados no YouTube e Google, no jornal da comunidade evangélica “Show da Fé”, e 
no livro autobiográfico “Estação Carandiru” de Drauzio Varela. Foram identificados os grupos religiosos, os comportamentos pré-religião, a 
motivação para fazer parte do grupo, a realização de práticas religiosas, os comportamentos pós-religião e a mudança que a religião 
proporcionou na vida das pessoas, e as técnicas de autocontrole de Skinner (1953/2007) e Tourinho (2009), identificadas nos comportamentos 
pós-religião. A religião que se mostrou em evidência foi a evangélica, e a comparação entre os comportamentos pré e pós-religião indicou uma 
mudança global no repertório comportamental dos indivíduos, que passaram a responder sob controle religioso e ético. Os resultados 
mostraram que o responder autocontrolado aumentou a frequência após a conversão religiosa, por meio das técnicas de autocontrole de 
Skinner (1953/2007) de restrição física, mudança de estímulos, manipulação de condições emocionais, privação e saciação, uso de estimulação 
aversiva, “fazer alguma outra coisa” e condicionamento operante; e de Tourinho (2009) com a técnica de responder sob controle de 
consequências atrasadas. Estes dados indicam que o autocontrole foi desenvolvido a partir de contingências sociais arranjadas pelo controle 
religioso. 
 
RESPONDER POR EXCLUSÃO EM CRIANÇAS COM ATRASO DE LINGUAGEM  
PAINEL 
PESQUISA BÁSICA   
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
JULIA FONSECA; ANDRÉIA SCHMIDT.  
USP - RP, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL.  
O Responder por Exclusão é descrito como um desempenho emergente de um organismo ao relacionar estímulos indefinidos (por exemplo, 
palavras) a referentes também indefinidos (imagens, objetos), sem a necessidade de ensino prévio. Há indícios de que crianças com atraso de 
linguagem podem ter dificuldade em apresentar esse desempenho, mas os dados ainda são controversos. O objetivo deste estudo foi comparar 
o desempenho de crianças com desenvolvimento típido e de crianças com atraso de linguagem (com vocabulário menor que a média das crianças 
de mesma idade, mas sem nenhuma patologia associada), em sondas de responder por exclusão. Participaram 12 crianças (seis com 
desenvolvimento típico), de 4 anos. Foi realizado um procedimento de matching-to-sample para ensino de discriminações condicionais auditivo-
visuais com palavras ditadas e figuras (todas familiares), apresentadas em computador. Uma vez garantido o ensino consistente dessas relações, 
sondas de exclusão (quatro) foram apresentadas, em que o modelo era uma pseudopalavra e, entre os comparações, havia um objeto não-
familiar à criança . Não foram encontradas diferenças significativas no desempenho das  crianças dos dois grupos, o que difere dos resultados 
encontrados na literatura que sugerem que crianças de mesma faixa etária, com atraso de linguagem, têm dificuldade em realizar tarefas 
similares. As diferenças entre esses resultados podem ser atribuídas à diferença de procedimento empregados, uma vez que no presente estudo 
foi garantida uma linha de base estável de estímulos familiares antes da aplicação das sondas de exclusão, o que pode ter favorecido a realização 
da tarefa por crianças com atrasos de linguagem.  

HABILIDADES SOCIAIS E TRANSTORNOS DE HUMOR: AS INTERFACES NA COLEÇÃO SOBRE COMPORTAMENTO E COGNIÇÃO  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
FLÁVIA BONANI LOPES DE CASTRO.  
UNITAU, TAUBATE - SP - BRASIL.  

Estudos sobre Transtornos de Humor e Habilidades Sociais indicam que pessoas com déficits nessas áreas podem perder qualidade de vida, 
considerando os estudos que revelam que déficits numa área podem ter correspondência na outra. Foi objetivo analisar produções sobre 
Habilidades Sociais e Transtornos de Humor na coleção Sobre Comportamento e Cognição, identificando interface entre os temas. Foram 
selecionados 51 capítulos da coleção, pelos títulos relativos aos temas. Foram critérios de análise: Autoria, Instituição, Ano de publicação, 
Temática, Objetivos, Métodos, Análise de dados, Resultados, Referências. Procurou-se identificar as interfaces relativas aos dois temas. 
Resultados apontam para a predominância feminina e identificou-se as instituições e períodos predominantes sobre cada tema. Nas Referências, 
os autores históricos mais citados são Skinner, Ferster e Selligman, pesquisadores nacionais e internacionais em Habilidades Sociais estiveram 
presentes. A Temática predominante foi Análises Conceituais Históricas e Filosóficas, seguido de Habilidades Sociais. Discussão Teórica seguido 
de Estudos de Caso com Análise Funcional do Comportamento foram os principais tipos de objetivos e método. Os resultados indicaram que a 
interface entre os temas está presente, porém em maior evidencia quando o tema principal era Transtorno de Humor, que faziam mais 
referências às Habilidades Sociais. A produção sobre os temas ao longo dos 27 volumes da Coleção variou. Este trabalho permitiu ampliar o 
conhecimento sobre os temas, as interfaces entre eles e faz uma exposição da relevância e da forma que parte do conhecimento destas áreas é 
conduzida no Brasil, permitindo desenhar novas trajetórias para as futuras pesquisas relativas a estas áreas. 
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O ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM UM CASO DE TDAH  
PAINEL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
SH (Área da Saúde e/ou Hospitalar) 
MARIA CAROLINA CAROLINA FONTANA ANTUNES DE OLIVEIRA1; ANA PAULA MELO MARTINS2; CAROLINE COSTA E SILVA ARAUJO3; MARINA 
SGARBOSA GRASSI4; JULIANA SETEM5.  
1.FMRP-USP, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL; 2,3,4,5.PSICOLOG - INSTITUTO DE ESTUDOS DO COMPORTAMENTO, RIBEIRÃO PRETO - SP - 
BRASIL.  

O Acompanhamento Terapêutico é uma modalidade de intervenção psicoterapêutica caracterizada pelo atendimento em contingência natural 
e em situações cotidianas da vida do cliente. É um serviço indicado em casos de indivíduos que apresentem déficits no repertório básico de 
comportamentos ou dificuldades de generalização dos ganhos obtidos na terapia de gabinete para outros contextos. Pacientes com TDAH 
tendem a ser pouco sensíveis às instruções verbais e entende-se que o manejo das contingências ambientais as quais o paciente está exposto é 
de suma importância no tratamento do transtorno. Neste sentido, o trabalho do AT torna-se fundamental. Este trabalho pretende apresentar 
um caso de um paciente com o diagnóstico em questão atendido nesta modalidade, demonstrando as intervenções realizadas e os resultados 
obtidos. Trata-se de um paciente do sexo masculino, 33 anos, com diagnostico de TDAH desde da adolescência. O paciente apresentava 
dificuldades em manter a concentração e terminar as atividades que começava. Vivia chegando atrasado em seus compromissos e não conseguia 
cumprir os prazos no trabalho e nas tarefas escolares. O objetivo geral do trabalho do AT tem se pautado no desenvolvimento das seguintes 
ações: modificação ambiental para diminuir distratores, modelação, modelagem, gerenciamento de tarefas e ampliação do repertório de 
discriminação. Até o momento a paciente obteve ganhos importantes, tais como: conseguir chegar no horário em sua terapia e na faculdade, 
retomar os estudos, melhora das notas e no desempenho das atividades escolares, otimização da rotina e adesão a medicação. 

 
COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL: UM OLHAR COMPORTAMENTAL PARA A MOTIVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
FOR (Formação) 
REGINALDO PEDROSO1; OSMÁRIO ALVES DE SOUZA JUNIOR2.  
1.FAAR/PUC-GO, PORTO VELHO - RO - BRASIL; 2.FAA, ARIQUEMES - RO - BRASIL.  

Muito se fala e escreve sobre motivação. No contexto organizacional, talvez seja a palavra mais utilizada para justificar baixo rendimento. Por 
ser um conceito amplo e pouco operacionalizado pode trazer prejuízo na Gestão de uma organização, pois nem sempre o que um gestor entenda 
por motivação será o mesmo entendido por sua equipe. O objetivo do estudo foi verificar como gestores e colaboradores descrevem o conceito 
de motivação. Participaram do presente estudo 25 gestores (de 25 empresas) e 25 colaboradores (vendedores de 5 empresas). Foi elaborado 
um protocolo com 9 questões descritivas e 9 em escala de 0 a 10, todas relacionadas à motivação. Todos os participantes receberam explicações 
sobre o objetivo da pesquisa e após assinado o TCLE iniciava a coleta.  A tarefa consistia em responder o que era motivação, ambição, 
autoconfiança, autoestima, autonomia, comprometimento, determinação iniciativa e proativo. Após cada pergunta era solicitado responder em 
uma escala de 0 a 10 o quanto um colaborador motivado deveria ter de cada um conceito. Os dados demonstraram que tanto no grupo dos 
colaboradores, como no grupo dos gestores, é dada a definição de motivação com influências subjetivas, não há um consenso entre os 
participantes quanto os fatores influenciadores da motivação. Os dois grupos demonstram visões diferentes quanto à definição do conceito de 
motivação e, resultados semelhantes nos demais conceitos relacionados à motivação. A Análise do Comportamento tem se demonstrada 
eficiente quanto ao estudo do tema e, quanto a sua aplicação no ambiente organizacional. Devido ao fato de caracterizar a motivação do 
indivíduo como sendo resultante da sua interação com o ambiente, dessa forma pode proporcionar às organizações mais eficiência em seus 
resultados, com obtenção de lucro satisfatório sem gastos desnecessários, a partir de um ponto de equilíbrio entre os anseios das pessoas 
envolvidas no processo organizacional, e as necessidades da empresa. 
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TREINAMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS EDUCATIVAS COM PAIS: REVISÃO DE LITERATURA  
PAINEL  
CV (Comportamento verbal) 
MARIANI DA COSTA RIBAS DO PRADO; DAGMA VENTURINI MARQUES ABRAMIDES.  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, BAURU - SP - BRASIL. 

Na área da saúde, investigar habilidades sociais educativas parentais tem sido considerado essencial, uma vez que afeta o comportamento de 
adesão aos diversos tratamentos destinados a crianças e adolescentes e a eficácia do processo de reabilitação. Considerando-se as Práticas 
Baseadas em Evidências, pesquisas confirmam a efetividade dos Programas de Treinamento de Habilidades Sociais Educativas. Neste contexto, 
o objetivo deste estudo, que é parte de um projeto a ser desenvolvido com pais de deficientes auditivos, foi identificar programas de treinamento 
de habilidades sociais educativas desenvolvidos com grupo de pais. Para isso, realizou-se um levantamento de literatura por meio da Biblioteca 
Virtual em Saúde, nas bases de dados LILACS, MEDLINE e SciELO, de estudos publicados entre 2005 e 2015, utilizando-se os descritores 
“habilidades sociais”, “grupo” e “pais” e “habilidades sociais”, “treinamento” e “pais”. Encontrou-se 45 trabalhos, sendo que, destes, seis 
constituíram-se em relato de um programa de treinamento de habilidades sociais educativas com pais. Quatro abordaram o treinamento de 
habilidades sociais educativas com pais de crianças e adolescentes sem queixas específicas, um relatou uma intervenção com pais de crianças 
com transtornos psiquiátricos e um mostrou um programa desenvolvido com pais de crianças com déficits em habilidades acadêmicas. Todos 
colocaram a relevância do treinamento para modificação das práticas parentais e a para prevenção de problemas de comportamentos nas 
crianças e adolescentes. Enfatiza-se a necessidade de ampliar a realização de trabalhos como os encontrados, principalmente em contextos em 
que se observa o desenvolvimento de estratégias de comunicação pouco eficazes por parte dos pais. 

APLICAÇÃO DA FAP EM UM SERVIÇO-ESCOLA DE PSICOLOGIA: RELATO DE UM CASO  
PAINEL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
CV (Comportamento verbal) 
STÉFANIE BITTENCOURT BITTENCOURT RIBAS FORNASIER1; JOSY DE SOUZA MORIYAMA2; MAÍRA BONAFÉ SEI3.  
1.UNIFIL, LONDRINA - PR - BRASIL; 2,3.UEL, LONDRINA - PR - BRASIL.  
 
A Psicoterapia Analítico-Funcional (FAP) vem sendo utilizada para lidar com comportamentos-problema que aparecem na própria relação 
terapêutica. Diante da necessidade em se trocar terapeutas em serviços-escola e, principalmente, das dificuldades em se fazer novo vínculo, 
sugere-se o uso desta estratégia. Assim, será discutida a aplicação da FAP em um caso clínico atendido em um serviço-escola de Psicologia de 
uma universidade pública. O atendimento contou com sessões semanais e foi dividido em duas etapas. A cliente apresentou como queixas: 
estar se sentindo deprimida, sem identidade e sozinha, descrevendo conflitos na família e no ambiente de trabalho. O período inicial do 
atendimento, composto por 11 sessões, focou a adaptação às situações aversivas vivenciadas por ela no âmbito do trabalho e da família, com 
o desenvolvimento de estratégias para diminuição de sua ansiedade frente a estes contextos. Após estas sessões, ocorreu uma troca de 
terapeutas, que oportunizou reavaliação da demanda apresentada pela cliente e novo direcionamento do processo terapêutico. Observou-se 
que a cliente apresentava os mesmos comportamentos-problema presentes em outras  relações como: não confiar na terapeuta, mostrar-se 
superior a ela, impedindo que a relação se tornasse íntima. A partir de então, novas estratégias para lidar com estes comportamentos no 
momento em que ocorriam nas sessões foram utilizadas. Destaca-se que o atendimento psicológico realizado nos serviços- escola de 
Psicologia estão suscetíveis a mudanças periódicas de terapeutas. A despeito das dificuldades institucionais, considera-se que a FAP se 
configura como uma estratégia terapêutica que poderia facilitar e até mesmo acelerar as mudanças em um processo terapêutico. 
 
 
A DEMANDA PELA PSICOTERAPIA E AS POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO EM UM SERVIÇO-ESCOLA DE PSICOLOGIA  
PAINEL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
CV (Comportamento verbal) 
STÉFANIE BITTENCOURT BITTENCOURT RIBAS FORNASIER1; MAÍRA BONAFÉ SEI2; JOSIANE FERREIRA ZORZENON3.  
1.UNIFIL, LONDRINA - PR - BRASIL; 2,3.UEL, LONDRINA - PR - BRASIL.  
O presente trabalho busca discutir a demanda pela psicoterapia em um serviço-escola de Psicologia de uma universidade pública paranaense, 
indicando as possibilidades de intervenção neste contexto. A atividade principal deste serviço é a oferta da psicoterapia individual a crianças, 
adolescentes e adultos, empreendida por estagiários das abordagens da Análise do Comportamento e da Psicanálise. Disponibiliza também a 
psicoterapia de casal, família e grupal, avaliação psicológica, intervenção psicopedagógica e outras atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Neste sentido, de maneira a se caracterizar a demanda e refletir sobre possibilidades interventivas, realizou-se uma pesquisa documental, por 
meio da consulta ao cadastro de interessados na psicoterapia e às fichas de triagens. Foram realizadas um total de 101 triagens com o público 
inscrito no primeiro semestre de 2015. Destes, 71 pessoas estão em atendimento, 11 estão aguardando o início do processo terapêutico e 19 
desistiram da psicoterapia neste intervalo de tempo. Restaram ainda um montante de 254 adultos e 98 crianças e adolescentes inscritos na lista 
de espera do serviço. Diante desta demanda em espera, lembrando dos limites inerentes ao serviço-escola de Psicologia, optou-se, então, por 
delinear duas estratégias de intervenção visando o acesso da população à atenção psicológica: grupos de espera divididos por faixa etária, para 
favorecer a vinculação do público ao serviço, e pronto atendimento psicológico, para acolhimento e a orientação diante de uma demanda 
emergencial do cliente. Tais estratégias se mostram como intervenções importantes, para emprego em serviços similares, otimizando o 
atendimento às demandas e diminuindo a espera pelo atendimento. 
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FOLLOW-UP DE MULHERES ADULTAS EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA AFETIVA APÓS PSICOTERAPIA DE GRUPO  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
OUT (Outra) 
MANOELLA CANAAN DE OLIVEIRA CARVALHO; SILVIA CANAAN STEIN.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELEM - PA - BRASIL.  

A Dependência Afetiva (DA) pode ser considerada como um vício mais recorrente dentre as mulheres, caracterizada pelo comportamento de 
prestar cuidados e atenção ao parceiro, de maneira repetitiva e desprovida de controle. O presente estudo pretendeu verificar a eficácia a médio 
prazo (follow-up) de uma intervenção analítico-comportamental como tratamento de três mulheres adultas em situação de DA três anos após 
terem sido expostas a 12 sessões de psicoterapia de grupo. Então, este estudo a) comparou os resultados dos inventários de depressão, 
desesperança, ansiedade e estresse obtidos ao início (pré-teste) e ao final (pós-teste) do grupo psicoterapêutico com aqueles obtidos com os 
mesmos instrumentos na fase de follow-up para avaliar se os resultados foram mantidos, mesmo sem intervenções e b) verificou se houve 
indicativos de melhora ou superação da DA com base na descrição do repertório comportamental das participantes por meio das transcrições 
das entrevistas psicológicas. Esta análise foi feita através de verificação dos arquivos existentes, envolvendo prontuários, relatos verbais das 
sessões psicológicas iniciais e relatório final da pesquisa sobre o grupo psicoterapêutico. Os resultados mostraram que todas as participantes 
alcançaram ou mantiveram nível mínimo de depressão, desesperança e ansiedade no follow-up, tendo de modo geral, obtido queda nos escores. 
Para estresse, todas obtiveram redução do escore. Constatou-se ainda que a psicoterapia de grupo foi de extrema importância para a melhora 
não apenas da DA, mas da qualidade de vida das mesmas, tendo aumentado a freqüência de comportamentos saudáveis na sua vida social, 
pessoal e profissional. Percebeu-se também que grande parte da melhora da DA obtida pelas participantes no grupo psicoterapêutico foi mantida 
ao longo do tempo (follow-up), o que pode ser explicado pelo aumento na variabilidade comportamental e na taxa de reforçamento positivo, 
acompanhada da redução da estimulação aversiva em suas vidas. 

“QUERIDA RACHEL”: RECONTANDO A HISTÓRIA DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO POR MEIO DE UM JOGO ONLINE  
PAINEL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
RAISSA ROBERTI BENEVIDES; GABRIELE GRIS; IZADORA RIBEIRO PERKOSKI.  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL. 

Um jogo de realidade alternativa (ARG) é um jogo que deliberadamente mistura a experiência intra-jogo com a experiência exterior. Embora o 
jogo seja centrado em fontes online, com frequência os eventos que ocorrem dentro do jogo se aproximam da vida real dos jogadores. "Querida 
Rachel" foi um ARG desenvolvido para o I Encontro Cultural de Estudantes de Análise do Comportamento, organizado pela Comissão de 
Estudantes da ABPMC. O jogo teve como principal objetivo recontar a história da chegada da Análise do Comportamento ao Brasil de maneira 
participativa, envolvendo os jogadores na construção da narrativa. A partir do blog de uma personagem fictícia, os jogadores tiveram acesso a 
pistas que levassem a informações relevantes sobre a história da Análise do Comportamento, a partir da chegada de Fred Keller ao Brasil. O jogo 
foi constituído por quatro desafios, compostos pelas seguintes etapas: uma apresentação do desafio, com uma pista e uma pergunta principal; 
duas perguntas secundárias e uma resolução. Cada um dos desafios teve duração de uma semana. Os jogadores construíram, utilizando as 
informações adquiridas ao longo do jogo, uma narrativa dos episódios marcantes dessa história até a dissolução da equipe de Analistas do 
Comportamento da UNB em 1965. Participaram da atividade as equipes inscritas no Encontro Cultural, bem como jogadores espontâneos e 
espectadores. 
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A TEMÁTICA DA PUNIÇÃO AO LONGO DO SCIENCE AND HUMAN BEHAVIOR  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
NATALIA MUCHERONI1; DEBORAH PAZ DE ALMEIDA2; CARLA MARTINS ADAN GIANFALDONI3; LOUISE DE FRANÇA MONTEIRO4; ULISSES 
ALBERTO MIRANDA NETO5; DENIGÉS MAUREL REGIS NETO6; PAULO EMANUEL CENACCHI PEREIRA7; ARTHUR RIBEIRO DA COSTA E SILVA8.  
1,2,4,5,6,7,8.PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL; 3.UNIVERSIDADE PAULISTA, SÃO PAULO - SP - 
BRASIL.  

A punição tem sido definida de duas maneiras diferentes, conhecidas como simétrica e assimétrica em relação ao reforçamento. Skinner é um 
dos autores que contribuiu com a elaboração da proposta assimétrica da punição, segundo a qual a redução no responder não seria um efeito 
direto da consequênciação dita ‘punitiva’. O livro Science and Human Behavior, de 1953, é recorrentemente apontado como o que melhor 
apresenta a proposta skinneriana da análise de punição, tanto por aqueles que a criticam quanto por aqueles que a sustentam (tais como Sidman, 
Estes e Dinsmoor). A análise skinneriana da punição e seus efeitos é considerada complexa, dada a quantidade de processos comportamentais 
necessários para sua compreensão. Este trabalho pretende se aprofundar na perspectiva assimétrica, analisando relações que o autor estabelece 
entre a punição e outros temas e conceitos ao longo do livro. Observou-se que o capítulo sobre punição apresenta menções a outros capítulos 
e conceitos do próprio livro, e que no decorrer desta obra o termo “punição” (e variações) também é recorrente na discussão de outros temas 
e conceitos. Buscou-se identificar três informações a partir da leitura do livro: os parágrafos que apresentam a palavra punição e variações desta 
(94 parágrafos); outros capítulos do livro citados no capítulo Punição (sendo citados diretamente: Modelagem e manutenção do comportamento 
operante, Psicoterapia, Análise de casos complexos, Eventos Privados e O eu); e as menções ao capítulo de punição em outros capítulos (sendo 
que os que mais citaram foram psicoterapia e governo e lei). Os dados obtidos foram classificados em: 1) assuntos para os quais a definição de 
punição seria pré-requisito; 2) nos quais o conteúdo seria pré-requisito para a compreensão de punição; e 3) outros que não caberiam em 
nenhuma das duas classificações. Acredita-se que esse trabalho possui valor heurístico, colaborando com a elaboração de novos projetos de 
pesquisa. 

ENSINO DE HABILIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM PARA CRIANÇAS COM TEA  
PAINEL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
SH (Área da Saúde e/ou Hospitalar) 
ANA RUBIA SAES MENOTTI; JOSIANE MARIA DONADELI; MARINEIDE AQUINO DE SOUZA ARAN; MÁYRA LAÍS DE CARVALHO GOMES; PRISCILA 
BENITEZ; ISABELA ZAINE; GISELE ROBERTA COELHO; MARIA CLARA DE FREITAS; CAMILA DOMENICONI.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SÃO CARLOS - SP - BRASIL.  

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por um conjunto de prejuízos na interação social, de comportamentos repetitivos e de 
interesses restritos acentuados. O presente estudo teve como objetivo ensinar habilidades básicas de aprendizagem para crianças com TEA, por 
meio de currículos de ensino estruturados a partir dos princípios da Análise do Comportamento Aplicada. Participaram três crianças com TEA: 
P1 com 7 anos, P2 e P3 com 11 anos. A sessão de ensino tinha duração de 1h30min, uma hora destinada ao atendimento individual e meia hora 
a atividade de grupo, com frequência de duas vezes por semana e conduzida por oito terapeutas, de maneira intercalada. Primeiramente, 
avaliou-se o repertório inicial de cada criança pelo instrumento Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program (VB-MAPP). A 
partir desta avaliação, currículos funcionais de ensino foram utilizados com o propósito de instalar habilidades básicas de aprendizagem 
importantes para o desenvolvimento que não estavam presentes no repertório de cada criança. Ensinou-se a P1 habilidades de rastreamento 
visual e imitação, a P2, habilidades verbais e imitação não verbal e a P3, manutenção de contato visual e imitação não verbal, motora, oral e 
vocal. Os resultados demonstraram que houve um aumento no número de tentativas corretas no ensino quando comparado á linha de base, 
mesmo com um número mínimo de intervenção (duas vezes por semana). Sendo assim, as sessões de ensino favoreceram o desenvolvimento 
de habilidades de aprendizagem em cada criança. Em relação às atividades em grupo, os terapeutas observaram o favorecimento da interação 
social entre as crianças. 
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VARIÁVEIS ORGANIZACIONAIS E ESCOLHA DE COMPORTAMENTOS-OBJETIVOS PARA GRUPO TERAPÊUTICO DE POLICIAIS  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
OUT (Outra) 
GUSTAVO KLAUBERG PEREIRA; ALINE BATTISTI ARCHER; OLGA MITSUE KUBO.  
UFSC, FLORIANOPOLIS - SC - BRASIL.  

O objetivo do trabalho é mostrar que a escolha da classe comportamental “solucionar problemas no ambiente profissional”, para um grupo 
terapêutico de policiais militares (PM`s), foi pautada em necessidades individuais consideradas como produto de contingências dispostas pela 
organização da qual faziam parte, e as interações entre os integrantes foram utilizadas como recurso para o desenvolvimento dessa classe. 
Constituíram o grupo cinco PM`s de Santa Catarina, sendo quatro homens. Foram realizadas dez sessões, de duas horas, conduzidas por dois 
terapeutas. As queixas dos PM`s referiam-se às dificuldades de se relacionarem com seus superiores imediatos e às decorrências dessa relação. 
A análise funcional dos comportamentos que constituíram as queixas, considerando como classe de estímulos antecedentes e consequentes 
características da organização pertinentes a cada queixa, possibilitou identificar aspecto comum entre elas: os policiais tinham dificuldades para 
identificar determinantes de seus comportamentos e de outras pessoas e de manipular e controlar variáveis ambientais relevantes.  A classe 
comportamental identificada como necessária foi: solucionar problemas. Foram elaboradas atividades para desenvolver alguns comportamentos 
constituintes da classe geral, como: identificar determinantes e consequência de ações; identificar a existência de variáveis passíveis de serem 
controladas e manipuladas. As atividades foram selecionadas em função das especificidades de cada PM, e por possibilitar análises que 
pudessem ser generalizáveis para os outros PM`s. Como resultados, um dos PM`s passou a arranjar contingências para tomar decisões acerca 
de seu futuro. Outro afirmou perceber, por parte de seus superiores, um tratamento menos hostil. Assim, há indicadores de que os PM`s 
aprenderam a considerar variáveis importantes de um contexto, sejam elas antecedentes ou consequentes a sua ou resposta e/ou de outra 
pessoa, na solução problemas relacionados ao seu trabalho. 

COMPORTAMENTO DE CORAGEM NA PSICOTERAPIA ANALÍTICA FUNCIONAL  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
OUT (Outra) 
MAÍRA RIBEIRO MAGRI; CRISTIANO COELHO.  
PUC - GOIÁS, GOIANIA - GO - BRASIL.  

A FAP é descrita como uma terapia comportamental que aproveita as oportunidades de aprendizagem que surgem na relação terapeuta-cliente 
durante a sessão de psicoterapia e por meio de contingências de reforçamento natural produz as mudanças desejadas. As cinco Regras da FAP 
são sugestões que norteiam a atuação dos terapeutas. Na Regra 1 recomenda-se que o terapeuta fique atento a ocorrência de CRB durante a 
sessão, o que requer consciência. A Regra 2 sugere que o terapeuta evoque CRB, exigindo coragem. A Regra 3 orienta o terapeuta a reforçar 
CRB2 naturalmente, o que requer que o terapeuta seja amável terapeuticamente. A Regra 4 aconselha o terapeuta observar o efeito 
potencialmente reforçador do comportamento do terapeuta em relação ao CRB do cliente e a Regra 5 indica que o terapeuta forneça 
interpretação para promover a generalização. É importante salientar que coragem significa uma variedade de comportamentos como: ser 
autêntico, comportamento de auto revelação, perseverança. Este trabalho tem como objetivo discutir a Regra 2 e a habilidade que ela exige 
com os dados de sessões de FAP. Participaram deste estudo um cliente e uma terapeuta. As sessões ocorreram num consultório da clínica escola, 
duas vezes por semana de 50 minutos cada. Durante as sessões, o cliente falava excessivamente e não respondia as perguntas feitas pela 
terapeuta. Apesar de a terapeuta identificar tais comportamentos como CRB1 (Regra 1), ela não tinha coragem para expressar o sentimento de 
enfado (Regra 2). Diante dessa situação: poderia ter consequências reforçadoras relacionadas ao cliente e ao processo terapêutico (efeitos da 
aplicação da regra sobre a melhora do cliente) e consequências punitivas relacionadas à terapeuta (manter respostas que tinham como 
consequências alterações no ambiente verbal do cliente). Após essa análise, a terapeuta conseguiu evocar CRBs e não ser aversivo, uma vez que 
houve uma variação comportamental e o cliente não emitiu comportamentos com função aversiva. 
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A UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES PARA ENSINO DE CONCEITOS DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
PAINEL  
CUL (Cultura) 
VICTOR HUGO BASSETTO1; SILVIA APARECIDA FORNAZARI2; ALAN ALVES3.  
1,2.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL; 3.FACULDADE PITÁGORAS DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  
 
O ensino é um procedimento de arranjo de contingências que favorece a aprendizagem. A Análise do Comportamento vem fazendo estudos 
relacionados a processos educacionais com foco em processos instrucionais efetivos desde antes da década de 1970 e produzir tecnologias de 
ensino com as quais se pode desenvolver programas, materiais e métodos de instrução, com efeitos positivos. Na sociedade atual, programas 
informatizados participam do cotidiano e os computadores têm se mostrado favorecedores para o uso de softwares enquanto instrumentos de 
ensino. O objetivo desse trabalho foi levantar artigos que relatassem pesquisas realizadas sobre o uso de softwares para ensinar conceitos da 
Análise do Comportamento, por meio de uma busca em bases bibliográficas e revistas científicas. As buscas foram realizadas no site BVS-Psi 
Brasil – Biblioteca Virtual em Saúde, nas bases PsycInfo e Web of Science e na revista JABA (Journal of Applied Behavior Analysis) com as palavras 
“software”, “ensino”, “education”, “capacitação” e “capacity”. Foram encontrados 12 artigos, sendo os outros excluídos pelos critérios de 
seleção da pesquisa: ser artigo, estar disponível integralmente e relatar o uso de softwares para ensinar algum conceito de Análise do 
Comportamento a humanos e não como instrumento de coleta e/ou análise de dados. Entre estes, apenas os artigos “Impacto de diferentes 
condições de ensino no preparo de agentes educativos” e “Capacitação de professores em análise do comportamento por meio de programa 
educativo informatizado” relatavam o uso de softwares que ensinassem conceitos de Análise do Comportamento. Espera-se que os resultados 
desta busca possam influenciar pesquisadores a investir nessa área, proporcionando outras estratégias de controle de variáveis e novos arranjos 
de contingências, aumentando o número de publicações e favorecendo o processo de ensino-aprendizagem, conforme Skinner já relatava ser 
possível a partir dos princípios de uma ciência do comportamento. 
 
REFLEXÕES ACERCA DA VIOLÊNCIA COM ADOLESCENTES: UMA COMPREENSÃO ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL  
PAINEL 
PESQUISA APLICADA   
DA (Desenvolvimento Atípico) 
ELOISE FERNANDES PINHEIRO; RUTH TAINA APARECIDA PIVETA; ISABELA DE PIERI KOVALESKI; LAIRA CRISTINE ESTABILE.  
UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ, LONDRINA - PR – BRASIL 
 
Sabemos que a violência trás inúmeros prejuízos para as pessoas, acarretando problemas de ordem física, psicológica e social. Para a Análise do 
Comportamento a violência é produto de uma interação coerciva entre dois indivíduos ou mais e ela pode surgir de forma menos agressiva, 
como em um tom de voz alterado, ou de modo mais intenso, como em agressões físicas. Diante disto, o objetivo deste trabalho foi criar um 
grupo de reflexões voltadas para comportamentos violentos, com 15 adolescentes de 14 anos, ambos os sexos, em uma Organização Não 
Governamental localizada no interior do Paraná, que tem como sua principal característica estar inserida em um bairro violento. Desenvolvemos 
durante cinco dias dinâmicas de grupo e rodas de conversa abordando a temática. Observamos os relatos verbais de cada adolescente e as 
representações acerca da violência para o grupo. Todos os jovens relataram terem vivido pelo menos um ato de violência na ONG ou no bairro. 
Então percebemos a necessidade de práticas culturais que promovam a prevenção e a diminuição de tais comportamentos entre eles. Notamos 
que muitos de seus comportamentos que colocavam seus colegas em situações aversivas, não eram reconhecidos por eles como atos de 
violência. Portanto, os resultados do grupo foram satisfatórios, visto que ocorreram modificações de algumas crenças disfuncionais em relação 
ao tema abordado e produziu situações que adquiriram repertórios mais adequados no grupo, e passaram a entender que muitas vezes os 
comportamentos agressivos acontecem por meio de pequenos atos, mas que também podem causar sofrimento a pessoa agredida. 
ANÁLISE INSTITUCIONAL: UMA LEITURA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
ELOISE FERNANDES PINHEIRO; RUTH TAINA APARECIDA PIVETA; ISABELA DE PIERI KOVALESKI; LAIRA CRISTINE ESTABILE.  
UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ, LONDRINA - PR - BRASIL.  

O presente trabalho apresenta uma análise institucional realizada em uma organização não-governamental no interior do Paraná que atende 
180 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social através de diversas oficinas. O estudo buscou compreender através de 
uma análise de contingências as relações sociais daquele espaço e a implicação que tem para os que dela usufruem. Para elaboração deste 
trabalho, estivemos presente na ONG por cinco meses, em encontros semanais com duração de 3 horas cada. Realizamos uma pesquisa 
qualitativa por meio de entrevistas semi-estruturadas em sete pessoas: três funcionários, dois moradores do bairro, e duas crianças. Foi realizada 
para a elaboração das questões da entrevista semi-estruturada uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos e publicações que tratavam de 
temas relacionados ao trabalho. Também foram realizadas diversas conversas informais com os funcionários, as crianças, os adolescentes para 
que nos permitissem um maior aprofundamento e riqueza das informações. Pudemos perceber com os dados levantados que a ONG utiliza-se 
de arranjos de contingências reforçadoras adequadas, obtendo o comportamento desejado dos participantes em cada atividade que acontece 
no local, e, por consequência, obtendo a aprovação das famílias dos participantes. A ONG dá espaço para os moradores do bairro criando 
oportunidades para que as famílias tratem assuntos pertinentes a seus filhos. Portanto, a ONG indica ser um reforçador positivo, pois assume 
um papel que abrange não só ao seu publico atendido, ela se expande para a família dessas crianças e adolescentes. Ela interfere, muda e se 
modifica junto com o cotidiano dos envolvidos. 
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LEITURA E HABILIDADES FONOLÓGICAS: ELABORAÇÃO DE TREINOS E INSTRUMENTOS AVALIATIVOS PARA PESQUISA  
PAINEL  

PESQUISA BÁSICA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
CYNTIA MARIA CASTRO LOIOLA; GUSTAVO PAIVA DE CARVALHO.  
UFAM, MANAUS - AM - BRASIL.  

O principal desafio da escola hoje é alfabetizar seus alunos até o terceiro ano do ensino fundamental, ou seja, ensiná-los a ler e escrever. Ao 
compreender o comportamento de leitura como baseado em relações de controle discriminativo, pesquisas com enfoque comportamental 
procuram investigar como este se estabelece e quais são as variáveis interligadas ao processo de aprendizagem. O presente trabalho é de caráter 
metodológico e visa apresentar como atividades do método fônico (Seabra e Capovilla, 2010) foram adaptadas para uma pesquisa empírica 
posterior. O trabalho também apresenta os instrumentos elaborados para mensuração de desempenho antes e após os treinos (pré e pós-
testes). A elaboração das atividades de treinamento voltou-se para 4 habilidades: Discriminação de Palavras (PAL), de Rimas (RM), de Aliterações 
(ALT) e de Sílabas/Fonemas (S/F). Não foi planejado treinamento de Leitura (LP). Os Testes LP (pré e pós) consistem na leitura 40 palavras 
bissílabas ou trissílabas. Os Testes PAL foram compostos por duas questões, uma voltada para oralização escandida de palavras em frases e outra 
de identificação e substituição de pseudopalavras em frases. Os Testes RM foram constituídos de: 1) Palavras-modelo e resposta do participante 
em falar outros vocábulos com mesmo som final; 2) Escolha de figuras com término em “ÃO”; 3) Identificação de Figuras com nomes terminados 
com mesmo som. Nos Testes ALT, a criança deveria identificar duas palavras que aliteravam entre três possíveis. Os Testes S/F avaliam a 
capacidade de identificação de figuras e palavras faladas com mesma sílaba inicial (discriminação de sílabas) ou de nomear uma palavra a partir 
de um fonema modelo (discriminação de fonemas). Os treinos foram planejados para ocorrer em grupo (sala de aula) ou individualmente (fora 
da sala de aula), utilizando figuras, palavras e sílabas (faladas ou impressas). As atividades tanto de treino quanto de teste foram planejadas com 
caráter lúdico. 

O LADO NEGRO DA FORÇA: UMA ANÁLISE DA HISTÓRIA DE ANAKIN SKYWALKER SOB A ÓTICA DA ACT  
PAINEL  

ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
THALLYSSA ALVES1; JULIANA LOBATO2; LEANDRO SALDANHA NUNES MOUZINHO3; LUCAS ARANHA4.  
1,3,4.UFMA, SAO LUIS - MA - BRASIL; 2.CONSULTÓRIO PARTICULAR, SAO LUIS - MA - BRASIL.  

Star Wars, lançado no Brasil como Guerra nas Estrelas, é o título de uma serie de filmes de fantasia e ficção científica escritos e dirigidos por 
George Lucas lançados no período de 1977 a 2005.Objetivou-se neste estudo analisar a história de Anakin Skywalker a fim de identificar variáveis 
envolvidas na transformação deste personagem no vilão “Darth Vader” sob a ótica da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT). Estudos como 
este têm grande valia para a comunidade acadêmica a fim de ilustrar a teoria e servir como instrumento de intervenção clínica. Foram 
selecionados os filmes da trilogia mais recente (1999 – 2005) e, após assistidos, foram destacadas as falas mais relevantes e posteriormente 
discutidas à luz da teoria. Foi possível identificar durante as análises, padrões frequentes de fusões cognitivas, contextos de evitar, avaliar e dar 
razão, conceitos estes presentes na literatura da ACT. Conclui-se que existem contextos socioverbais presentes na doutrina Jedi que promovem 
a esquiva experiencial e fusões cognitivas, tais contextos levam o personagem estudado ao sofrimento, o que pode ser comparado à experiência 
de muitos clientes que procuram por ajuda terapêutica. A junção desta esquiva às regras já estabelecidas no repertório do personagem levam-
no ao “lado negro da força”. 

 
EFEITOS DE ESTÍMULOS CONTEXTUAIS SOBRE A RESSURGÊNCIA COMPORTAMENTAL  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
ÍTALO SIQUEIRA DE CASTRO TEIXEIRA; FLÁVIA DA FONSECA HAUCK FERREIRA; CARLOS RENATO XAVIER CANÇADO; JOSELE ABREU RODRIGUES.  
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, BRASÍLIA - DF - BRASIL.  

Comportamentos previamente reforçados podem recorrer quando reforços para respostas alternativas são descontinuados (ressurgência) ou 
quando há uma mudança em estímulos contextuais (renovação). Kincaid e Lattal (2015) utilizaram um procedimento combinado de renovação 
e ressurgência, em esquema concorrente, e encontraram que a mudança de contexto na fase de eliminação aumenta a ressurgência no teste, 
comparado ao procedimento padrão de ressurgência. Sweeney e Shahan (2015), num delineamento de grupo, também utilizaram procedimento 
combinado de renovação e ressurgência mas não encontraram ressurgência diferencial entre os grupos que passaram pelo procedimento 
combinado de renovação e ressurgência comparado aos procedimentos separados. O objetivo desse experimento foi avaliar os efeitos da 
mudança de estímulos contextuais sobre a ressurgência de respostas de pressão à barra. Quatro ratos foram expostos a um múltiplo VI 20 s VI 
20 s na fase de Treino. Na fase de Eliminação, esteve em vigor um múltiplo DRO 20 DRO 20. Além disso, em um componente do múltiplo (ABA) 
houve mudanças nos estímulos em vigor e no outro componente (AAA) não houve mudanças de estímulos. Na fase de Teste, os reforçadores 
foram descontinuados e os estímulos em ambos os componentes foram aqueles em vigor na fase de Treino. Para dois ratos, ressurgência de 
maior magnitude ocorreu no componente ABA nas sessões iniciais do Teste. Para os outros dois ratos, a magnitude da ressurgência foi 
semelhante nos dois componentes na primeira sessão do Teste, e maior no componente AAA nas demais sessões. Esses resultados sugerem que 
a magnitude da ressurgência pode ser influenciada por mudanças em estímulos contextuais, e indicam uma relação entre a recorrência do 
comportamento em procedimentos de ressurgência e renovação. 
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MANEJO DE CONTINGÊNCIAS É EFICAZ EM REDUZIR SINTOMAS ANSIOSOS P/ DEPENDENTES DE CRACK EM TRATAMENTO  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
CV (Comportamento verbal) 
VIVIANE SIMOES1; RODOLFO YAMAUCHI2; CLAUDIO JERONIMO DA SILVA3; RONALDO LARANJEIRA4; ANDRE DE QUEIROZ CONSTANTINO 
MIGUEL5.  
1.SPDM, TABOÃO DA SERRA - SP - BRASIL; 2,3,4,5.EPM/UNIFESP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

A dependência de crack está associada a uma alta prevalência de comorbidades psiquiátricas. O transtorno de ansiedade aparece como o 
segundo mais frequente entre usuários de drogas com uma prevalência de 43%. Uma intervenção comportamental conhecida como Manejo de 
Contingências (MC) tem apresentado excelentes resultados no que diz respeito à adesão ao tratamento assim como na manutenção da 
abstinência. Entretanto, ainda é limitado o conhecimento acerca do impacto do MC sobre os sintomas ansiosos. Objetivo: O objetivo do presente 
estudo foi analisar a eficácia dessa intervenção na diminuição dos sintomas de ansiedade em indivíduos dependentes de crack em tratamento 
ambulatorial. Método: 65 sujeitos foram randomizados em dois grupos: Tratamento Padrão (TP) ou TP mais MC (TPMC). A intervenção teve 
duração de 12 semanas para ambos os grupos. Dos 65 sujeitos, apenas 29 (18 TPMC e 11 TP) compareceram nas duas fases (pré e final) do 
tratamento para a coleta do Inventário Beck de Ansiedade (BAI). Portanto, foram considerados para fins de análise estatística somente os dados 
destes 29 sujeitos. Resultados: Nenhuma diferença estatisticamente significativa foi evidenciada entre os grupos para os escores do BAI no início 
do tratamento (homogeneidade). Somente o grupo TPMC apresentou redução estatisticamente significativa dos escores no início do tratamento 
em comparação ao final, sendo t=3,44; p<0,01 (Student t-test para amostras relacionadas). Discussão: Em oposição ao grupo TP que não 
apresentou redução significativa nos escores do BAI o grupo TPMC foi efetivo em reduzir a sintomatologia da ansiedade para dependentes de 
crack recebendo tratamento ambulatorial. 

"VAI PRA RUA MEU FILHO" RELATO DE CASO CLÍNICO DE UM JOVEM QUE SE RECUSAVA EM SAIR DE CASA  
PAINEL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
HENRIQUE DO NASCIMENTO RICARDO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA, JAGUARUNA - SC - BRASIL.  

Relato de interveção com Terapia comportamental em um jovem que permanecia maior parte do tempo isolado no quarto. Lucas (20), solteiro, 
ensino médio completo, desempregado, foi encaminhado pelo médico da unidade de saúde da sua comunidade para psicoterapia. No 
encaminhamento constava "paciente em quadro de isolamento social, humor deprimido e ausência de objetivos". A mãe relatou que o jovem 
ficava o dia todo no quarto, jogando védeo game, saindo apenas para refeições, sem querer trabalhar, e estudar. Lucas declarou que evitava a 
presença do pai, que não confiava nele e nem queria diálogo. Disse que já trabalhou na empresa dele, e que na época havia prometido ajuda 
para o financiamento de um carro, mas depois de adquiri-lo e quita-lo quase sozinho, teve o direito ao bem negado. Também presenciava 
discussões verbais e agressões físicas entre os pais. Uma análise funcional das contingências de reforçamento em operação (CR) permitiu 
identificar controle aversivo mantido na relação pai e filho. O pai, por diversas vezes, foi inconsistente nas regras emitidas. Além disso, usava de 
controle coersitivo sobre o comportamento dos familiares. Alguns dos objetivos da terapia foram desenvolver repertório de contra controle na 
estimulação aversiva produzida pelo pai; desenvolver variabilidade comportamental geradora de contingências de reforçamento positivo. Os 
precedimentos utilizados foram análise e descrição das CRs em operação; ensaio comportamental; intruções verbais; e reforçamento diferencial 
de outros comportamentos. Progressos comportamentais importantes foram verificados e relatados: Houve a emissão de comportamentos de 
contra controlar  contingências de reforçamento aversivas produzidas pelo pai: Ameaçou abrir processo trabalhista contra ele, caso não pagasse 
a dívida do carro; houve um aumento de frequência nos comportamentos concorrentes a fuga/esquiva do pai: em vez de permanecer trancado 
no quarto, voltou a trabalhar e a fazer planos 
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AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES SOCIAIS DE RESIDENTES DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
CV (Comportamento verbal) 
LÍVIA DE ÂNGELI SILVA PENHA1; ELISA TAVARES SANABIO HECK2; SEBASTIÃO BENÍCIO DA COSTA NETO3; FERNANDA GONÇALVES SILVA4.  
1.UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, BRASÍLIA - DF - BRASIL; 2,4.UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, GOIÂNIA - GO - BRASIL; 3.HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, GOIÂNIA - GO - BRASIL.  
Estudos sobre habilidades sociais em profissionais de saúde possibilitam o desenvolvimento de relações interpessoais efetivas e satisfatórias 
entre os membros das equipes de saúde e, entre estes e os pacientes. O presente trabalho avaliou e identificou o repertório de habilidades 
sociais de 35 residentes (28 mulheres e sete homens) de um hospital universitário, com idades variando entre 22 e 50 (média=27,43 anos), 
inseridos em serviços de Urgência e Emergência. A coleta de dados incluiu um Questionário Sócio Demográfico, o Questionário de Aspectos 
Emocionais / Comportamentais e o Inventário de Habilidades Sociais - Del Prette (IHS - Del Prette). Os resultados indicam que, de modo geral, 
os residentes apresentaram bom repertório de habilidades sociais. No entanto, houve indicação do treinamento para parte dos homens em 
relação ao F1 – Enfrentamento e auto-afirmação com risco e parte das mulheres em relação aos Fatores 2, 3 e 4 (Auto-afirmação na expressão 
de sentimento positivo, Conversação e desenvoltura social e Auto-exposição a desconhecidos e situações novas, respectivamente) do IHS - Del 
Prette. A pesquisa possibilitou ampliar os estudos sobre habilidades sociais em contextos de saúde, contribuindo para avaliações de 
trabalhadores de saúde e para possíveis delineamentos de programas de treinamento de habilidades sociais nesta área. O estudo não esgota 
outras possibilidades de análises. Estudos futuros seriam relevantes ao abordar desempenho e competência social de habilidades sociais em 
contextos de saúde, o que poderia incrementar pesquisas de intervenção na área. 

FIBROMIALGIA, DEPRESSÃO E COMPORTAMENTOS CLINICAMENTE RELEVANTES (CRB): UM ESTUDO DE CASO  
PAINEL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
MARÍLIA SANTANA ALVES.  
ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL- SOEBRÁS, MONTES CLAROS - MG - BRASIL.  
A fibromialgia é uma condição reumatológica caracterizada pela experiência privada de dor crônica e comportamentos de fuga e/ou esquiva. O 
presente trabalho objetiva relatar o atendimento clínico de A., 44 anos, sexo masculino, casado, classe média, servidor público, encaminhado à 
psicoterapia por orientação psiquiátrica, após diagnóstico de fibromialgia e depressão. Pretende-se evidenciar os fatores envolvidos na análise 
funcional do presente caso e nas intervenções executadas. Foram realizadas 30 sessões semanais, na qual foram identificados alguns padrões 
comportamentais como: baixo repertório para enfrentamento de situações aversivas e fuga e/ou esquiva das mesmas, especialmente situações 
envolvendo figuras de autoridade (e.g. cônjuge) e baixo repertório de habilidades sociais. Objetivando favorecer o autoconhecimento sobre 
condições relacionadas à instalação e manutenção da queixa, efetuou-se registro dos comportamentos: percepção da dor, qualidade do sono, 
interações assertivas, dentre outros; além da aplicação da Escala HAD que avalia o nível de ansiedade e depressão. Pela manipulação dos 
Comportamentos Clinicamente Relevantes (CRB) apresentados em sessão, foi possível trabalhar a assertividade, estratégias de manejo de 
estresse e técnicas de enfrentamento. Observou-se redução dos comportamentos disfuncionais, como esquiva de brigas com cônjuge, e 
aumento dos comportamentos adequados, como sair com amigos. Tais mudanças acompanharam alterações nos dados registrados como a 
pontuação da Escala HAD, variação de 26 para 5 pontos. Entretanto, durante a psicoterapia, observou-se um novo padrão comportamental de 
busca de interações sociais com profissionais de saúde e estabelecimento de vínculo afetivo com eles, que foi substituído progressivamente pela 
busca e estabelecimento de relações interpessoais com pessoas não envolvidas com a saúde de A., culminando no encerramento da psicoterapia. 

EFEITOS DE JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS NA FORMA DE ACORDO SOBRE A MANUTENÇÃO DO COMPORTAMENTO DE SEG  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
CUL (Cultura) 
MARINA COUCEIRO ELIAS; CARLA CRISTINA PAIVA PARACAMPO; ROBERTA COUTINHO PROENÇA.  
UFPA, BELEM - PA - BRASIL.  
Verificaram-se os efeitos da apresentação de justificativas em forma de acordo para a manutenção do comportamento de seguir regras que 
produz perda de reforço. O termo justificativa se refere aos estímulos antecedentes verbais de uma regra que relatam razões para a emissão do 
comportamento descrito nela e que podem aumentar a sua chance de ser seguida. 8 crianças de 7 a 9 anos participaram de um procedimento 
de escolha segundo modelo composto por 2 condições com 5 fases em cada. 4 participantes da Condição 1A e 4 da Condição 1B. A tarefa era 
tocar um de dois estímulos de comparação na presença de um contextual. As Fases 1, 3 e 5, das 2 condições iniciavam com regra correspondente, 
e as Fases 2 e 4 com regra discrepante. As respostas de seguir regras nas Fases 1, 3 e 5 produziam fichas e as respostas de segui-las nas Fases 2 
e 4 produziam perda de fichas. As 2 condições diferiam quanto à fase  (2 e 4) em que a seguinte justificativa era dita: “Agora vamos fazer um 
acordo? O acordo é o seguinte, se você fizer o que eu disse pra fazer, eu garanto que você ganhará 30 fichas a mais no final do jogo. Pode confiar. 
Nesse jogo, as crianças que confiaram em mim foram as que mais ganharam fichas. Você aceita fazer este acordo?” Na Condição 1A, era dita na 
Fase 2 e na Condição 1B,  na Fase 4.  Avaliaram-se efeitos da justificativa e das manipulações nas regras sobre a manutenção do comportamento 
de segui-las. Todos os participantes seguiram a regra correspondente na maioria das tentativas. Nas Fases 2 e 4, 7 de 8 participantes deixaram 
de seguir a regra discrepante, mesmo com justificativa para segui-la. Apenas um participante da Condição 1A seguiu a regra discrepante na Fase 
2, mesmo perdendo fichas. Estes resultados indicam que o controle pelas conseqüências imediatas produzidas pelo comportamento de seguir 
regras (perda de reforçadores) se sobrepôs ao controle pela justificativa apresentada para a manutenção do comportamento de seguir regras 
que produz perda de reforçadores. 
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ALFABETIZAÇÃO E AUTISMO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
LUIZA DE MOURA GUIMARAES.  
UFSCAR, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

O autismo é um transtorno invasivo do desenvolvimento que se caracteriza por atraso significativo na comunicação social e comportamento 
restrito e repetitivo. A intervenção a indivíduos com autismo envolve, em grande parte do tempo, o ensino de relações entre estímulos e 
linguagem. O modelo experimental da Equivalência tem permitido a sistematização de procedimentos que tornam o ensino da leitura para essa 
população em mais eficaz. O presente estudo, descreve o relato de experiência com uma criança diagnosticada com autismo, em fase de 
alfabetização. Foram usados procedimentos como: Identificação de palavras e sílabas, teste e treino com palavras e sílabas não treinadas,  tarefas 
de reflexividade e transitividade,  video modeling, recombinação silábica, apoio físico e verbal na modelagem da leitura e escrita, etc. A 
alfabetização envolve muitos desafios para esses indvíduos, desafios que incluiem desde o tipo de letra utilizada até o tamanho do texto e a 
compreensão do que está sendo lido. O paradigma da Equivalencia de Estímulos não foi capaz de abranger todas os aspectos do ensino, no 
entanto, foi um modelo fundamental no processo de aprendizagem da leitura. 

AVALIAÇÃO FUNCIONAL INDIRETA DE COMPORTAMENTOS INDESEJÁVEIS DE INDIVÍDUOS COM DIAGNÓSTICO DE AUTISMO  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
OUT (Outra) 
DANIEL CARVALHO DE MATOS; DANILLY LOPES MARTINS; CRISTIANE COSTA FONSECA.  
UNIVERSIDADE DO CEUMA, SAO LUIS - MA - BRASIL.  

O autismo é um transtorno que afeta muitas pessoas no mundo. Sua causa é desconhecida, mas existem diversas propostas de tratamento. A 
Análise do Comportamento Aplicada defende a realização de avaliações funcionais de comportamentos problemáticos para identificar 
determinantes e propõe a implementação de intervenções para o estabelecimento de comportamentos mais desejáveis. O objetivo do estudo 
foi identificar funções de comportamentos indesejáveis (eventos antecedentes e consequentes que operam no seu controle) por meio de 
avaliações funcionais indiretas. Foram medidas semelhanças e diferenças nos relatos de seis mães entrevistadas. Três receberam, anteriormente 
à coleta, orientações fundamentadas em Análise do Comportamento e outras três não receberam. Outro objetivo foi avaliar (e comparar) o que 
as mães faziam na tentativa de modificar os comportamentos. Estes foram agrupados por função, considerando as seguintes possíveis variáveis 
de controle (categorias): reforçamento positivo social (RPS); reforçamento positivo tangível (RPT); reforçamento positivo automático (RPA); 
reforçamento negativo (RN); reforçamento negativo social (RNS); reforçamento negativo automático (RNA). Para os seis autistas (P1, P2, P3, P4, 
P5 e P6), cujos comportamentos indesejáveis (até dez) foram avaliados, foram identificadas as seguintes frequências por categoria: P1 (RPS = 4; 
RPT = 3; RN = 2; RPA = 1); P2 (RPA = 5; RNS = 4; RPS = 1); P3 (RPA = 4; RPT = 4; RNS = 1); P4 (RNA = 2; RN = 3; RNS = 2; RPA = 1); P5 (RNS = 3; RPT 
= 3; RPA = 2); P6 (RN = 2; RPT = 5; RNS = 2). Por fim foi identificado que as três mães sem conhecimento prévio descreviam sobre o uso de 
medidas que possivelmente fortaleciam comportamentos indesejáveis, enquanto as mães com orientações realizavam avaliações funcionais e 
intervenções apropriadas e seguindo princípios da Análise do Comportamento.   

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PARA TREINAMENTO DE COMPORTAMENTOS DE LIDERAR EM ORGANIZAÇÕES DE TRABALHO  
PAINEL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
FOR (Formação) 
PATRICIA ULRICH PINTO; HELDER LIMA GUSSO; STHEFANE CHIOCCA SIKORA; BELISE CAMPOS DE ALMEIDA.  
UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Treinamento comportamental é corriqueiramente utilizado em organizações de trabalho a fim de aprimorar desempenhos, no entanto, há 
poucas evidências de instrumentos sistemáticos que avaliem este tipo de treinamento. O presente estudo objetivou desenvolver um 
instrumento de avaliação de treinamento a partir do LIDER TOP, prática com o principio de programação de contingências de ensino, elaborada 
em estágio obrigatório em Universidade no Paraná. O instrumento de avaliação foi estruturado por meio de um questionário com perguntas 
abertas baseadas no comportamento-alvo de cada encontro do treinamento. A cada encontro foi aplicado o mesmo questionário pré e pós 
intervenção. As respostas dadas pelos participantes pré e pós intervenção foram tabuladas a partir de escala elaborada em categorias de zero a 
seis (0-Não responde; 1-Apresenta resposta incorreta e pouco clara; 2-Apresenta resposta clara, mas incorreta; 3-Apresenta resposta correta, 
mas incompleta e pouco clara; 4-Apresenta resposta correta e clara, mas incompleta; 5-Apresenta resposta correta e completa, mas pouco clara; 
6-Apresenta resposta correta, completa e clara). Participaram deste LIDER TOP doze empresários de ambos os sexos, com idades entre 20 e 35 
anos. A variação entre a média ponderada de pré intervenção e a média ponderada de pós intervenção do primeiro encontro foi de 30%, do 
segundo encontro foi de 18%, do terceiro encontro foi de 53% e do quarto encontro foi de 45%. Este trabalho mostra que comportamentos 
podem ser mensurados e treinamentos avaliados. 



 

 

Anais do XXIV Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 
Comportamental 
São Paulo, SP, 19 a 22 de agosto de 2015. 

 
 

 

 

136 
 

MANIPULAÇÃO DE ATRASO E INTERVALO ENTRE TENTATIVAS NO PAREAMENTO AO MODELO POR IDENTIDADE EM SAPAJUS  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
TAMYRES LEAL; LEANDRO ALMEIDA COSTA; ANA LEDA BRINO; OLAVO DE FARIA GALVÃO.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELÉM - PA - BRASIL.  

Buscando elaborar um procedimento que possibilite o mapeamento da memória de curto prazo  em dois macacos-prego adultos, Sapajus spp, 
(Tico e Raul), utilizou-se o Pareamento ao Modelo com Atraso (DMTS). Objetivando a manutenção de altos índices de acerto e a verificação de 
razões IET/Atraso favorecedoras do desempenho manipulou-se gradualmente o aumento do atraso e do intervalo entre tentativas (IET). Cada 
tentativa da tarefa  era iniciada com a apresentação de um estímulo modelo; após cinco respostas de toque ao modelo, o estímulo era removido 
e seguido de um atraso (mínimo de 1 segundo), após o qual eram apresentados três estímulos de comparação. Respostas ao estímulo de 
comparação idêntico ao modelo produzia uma pelota de açúcar como reforço e o início do IET (no mínimo 6 segundos), respostas incorretas 
produziam apenas o IET. Tico e Raul foram inseridos em DMTS com nove relações de identidade por sessão. Desempenho acima de 88% na 
sessão era  critério para aumento do atraso em 1 s, e desempenhos abaixo de 79% ou entre 80% e 87% por três sessões consecutivas resultavam 
em aumento no IET. No inicio do treino as sessões eram compostas por apenas um atraso (sesões de atraso fixo), e, depois por vários atrasos 
em uma mesma sessão (sessões de atraso variável). Os sujeitos apresentaram desempenho de 100% de acertosem sessões  de atraso varável 
com até 84 s de atraso máximo e IET de 28 s (Tico), e em sessões com atraso máximo de 9 s e IET de 13 s (Raul). Os dados da razão entre IET e 
atraso ideais para atingir alto desempenho na sessão sugerem diferenças inter-sujeitos. A comparação dos dados de Raul neste estudo e em 
estudo prévio do mesmo laboratório apontou diferenças entre o desempenho do sujeito no DMTS com base de escolha de identidade ou 
arbitrária. Posteriormente, uma adaptação do teste será usada para analisar o desempenho de crianças intoxicadas e não intoxicadas por 
metilmercúrio, para medir possíveis déficits da memória de curto prazo nessa população. 

 
COMPARAÇÃO ENTRE RELAÇÕES DE IDENTIDADE E SINGULARIDADE EM RATOS USANDO ESTÍMULOS OLFATIVOS  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
MIRELA LOUISE ALVES; JULIANA MONTENEGRO BRASILEIRO; CELSO SOCORRO OLIVEIRA; FÁBIO LEYSER GONÇALVES.  
UNESP - BAURU, BAURU - SP - BRASIL.  

As relações condicionais de identidade ocorrem quando respostas são emitidas sob controle da igualdade entre dois ou mais estímulos 
antecedentes, e as relações de singularidade ocorrem quando as respostas estão sob controle da diferença entre os estímulos. Quando essas 
relações são generalizadas para estímulos novos, pode-se afirmar que o sujeito aprendeu o conceito de “igual a” ou “diferente de”. O objetivo 
deste trabalho foi comparar os resultados obtidos para contingências de identidade e singularidade em um procedimento de matching-to-
sample com treino sucessivo de três pares de estímulos olfativos. A resposta exigida foi cavar em um pote com areia à qual era adicionada 
essência, e a consequência apresentada para as respostas corretas foi uma pelota de açúcar. Ao final de cada treino, aplicou-se um teste de 
generalização com reforço indiferenciado. Dois ratos foram expostos a contingência de identidade e dois ratos foram expostos a contingência 
de singularidade. Tanto para identidade quanto para singularidade, um dos ratos demonstrou generalização e o outro não. Os ratos treinados 
na contingência de identidade precisaram de um número maior de sessões de treino (53 e 55 sessões) do que os de singularidade (25 e 44 
sessões), diferença foi evidenciada logo no primeiro treino. O uso do teste com reforço indiferenciado pode ter prejudicado a avaliação da 
generalização em ambas as contingências devido à possibilidade de desenvolvimento de discriminação entre sessões de treino e de teste. 
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HABILIDADES SOCIAIS NA TRANSIÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO: DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL ENQUANTO INSTR  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
SH (Área da Saúde e/ou Hospitalar) 
AMANDA FERREIRA SOUZA; FLORÊNCIO COSTA JUNIOR.  
UNESP, BAURU - SP - BRASIL.  

Em decorrência das novas configurações de trabalho diferentes fatores produzem preocupações nos universitários no fim de sua formação tais 
como: aumento da oferta profissional, aumento do desemprego e subemprego e a melhor qualificação dos profissionais disponíveis no mercado 
de trabalho. Além das qualificações técnicas nas áreas de atuação, outras características individuais como flexibilidade comportamental e 
habilidades interativas são exigidas pelo atual mercado de trabalho como fundamentais no exercício profissional. Os repertórios de habilidades 
interpessoais e desempenho social podem ser considerados como importantes para a decisão de carreira, uma vez que esta parece depender 
da forma como o indivíduo percebe o mercado de trabalho, mais do que propriamente das suas condições objetivas. As questões examinadas 
neste trabalho de revisão bibliográfica buscam promover maior discussão nesta área de investigação da Psicologia e na busca de estratégias de 
treinamento em Habilidades Sociais que facilitem este processo de transição para o mercado de trabalho. As pesquisas ao avaliarem 
universitários no momento da transição para o mercado de trabalho mostram que enquanto alguns se descrevem como confiantes em suas 
capacidades estabelecem planos e iniciam um percurso para realizá-los, aqueles que apresentam incertezas quanto suas habilidades e interesses, 
apresentam altos níveis de ansiedade. Outra informação observada na revisão bibliográfica mostra que os cursos parecem não contribuir para 
desenvolver as habilidades sociais nos estudantes, indicando a importância de programas de treinamento de HS ao longo da graduação. Estudos 
avaliando habilidades sociais em universitários têm apontado que o nível de competência social se correlaciona positivamente com níveis de 
autoeficácia, empatia e agradabilidade dos alunos e professores assim como com a administração equilibrada do planejamento de seus objetivos, 
podendo facilitar na inserção profissional futura. 

DEPRESSÃO PÓS-PARTO E AS PRÁTICAS DE ESTIMULAÇÃO DE MÃES DE BEBÊS  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
CV (Comportamento verbal) 
TAHENA SILVA SILVA FERREIRA; BÁRBARA CAMILA DE CAMPOS; TAÍS CHIODELLI; OLGA MARIA PIAZENTIN ROLIM RODRIGUES.  
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, BAURU - SP - BRASIL.  

Assim que nasce o bebê inicia seu contato com o ambiente, os sistemas comportamentais estão prontos para serem estimulados e a mediação 
dessa interação é facilitada pela mãe ou cuidador. Desta forma, a responsividade e a boa saúde da mãe são variáveis relevantes para que essa 
interação se dê de uma maneira positiva, possibilitando um desenvolvimento relacional, afetivo, motor e cognitivo adequado. Estudos indicam 
que a saúde metal da mãe pode influenciar nessa relação, mães deprimidas podem ter dificuldades ao interagir e estimular seus bebês. Este 
estudo pretendeu descrever e relacionar o índice de depressão pós-parto apresentado por mães de bebês e as práticas de estimulação. Para 
avaliação foi utilizada a “Escala de Edinburgh de Depressão Pós-Parto – EPDS e a “Escala de crenças parentais e práticas de cuidado (E-CPPC) na 
primeira infância”. Os resultados da amostra de 130 mães indicaram sintomas de depressão para 28%. Com relação às práticas de estimulação 
das mães houve diferenças significativas (p=0,000) entre o grupo controle (M=42,41) e o clínico (M=34,79). Os dados obtidos neste estudo 
confirmam os achados de outros que indicam que mães deprimidas tendem a interagir menos com seus bebês, que a carência de interação pode 
gerar déficits comportamentais e que a presença da depressão também pode causar prejuízos cognitivos tanto para a mãe quanto para o bebê. 

O ESTUDO DO COMPORTAMENTO PRÓ-SOCIAL EM UMA PERSPECTIVA BEHAVIORISTA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
ANTONIA CAMILA VIANA BATISTA; CLARISSA DE PONTES VIEIRA NOGUEIRA; FRANCISCA NATÁLIA DA SILVA RAMOS; FERNANDA GISLAYNE DOS 
SANTOS CARDOSO.  
FACULDADE LEÃO SAMPAIO, JUAZEIRO DO NORTE - CE - BRASIL.  

O presente estudo objetivou discutir o comportamento pró-social e suas definições e variáveis, utilizando os pressupostos teóricos e filosóficos 
do behaviorismo radical. A Análise do Comportamento, como ciência, estuda a relação dos organismos com o meio, individualmente ou em 
grupo. Através do estudo dessas relações, definiram-se os termos principais da teoria comportamental como comportamento operante, 
aprendizagem e comportamento social, com o intuito de adentrar no estudo do comportaento pró-social. Para tanto, buscou-se o conhecimento 
dos mecanismos analítico-comportamentais responsáveis pela aquisição desse comportamento pró-social, além da investigação de como este 
ocupa um lugar de destaque na compreensão dos processos de socialização do indivíduo. Este trabalho foi construído através de uma pesquisa 
bibliográfica, na base de dados eletrônicos BVS-Psi (Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia), coletando dados que dialogam com as produções 
principais encontradas sobre o tema. Comportamento pró-social foi definido como o ato realizado em benefício de no mínimo um indivíduo, 
sem investimento agressivo, envolvendo um relacionamento interpessoal. Identificou-se quais são as variáveis envolvidas na manutenção da 
resposta pró-social, variáveis estas reforçadoras e eficazes no fortalecimento e manutenção de comportamentos pró-sociais e o relacionamento 
das manifestações pró-sociais, são elas: variáveis pessoais, relacionadas ao emissor e ao receptor, situacionais, voltada à relação organismo-
ambiente, culturais e biológicas. 
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EFEITOS DE JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS NA FORMA DE ACORDO SOBRE O COMPORTAMENTO DE SEGUI REGRAS DISC  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
CUL (Cultura) 
ROBERTA COUTINHO PROENÇA; CARLA CRISTINA PAIVA PARACAMPO; MARINA COUCEIRO ELIAS.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELEM - PA - BRASIL.  

O estudo objetivou verificar os efeitos de justificativas, na forma de acordo, sobre o comportamento de seguir regras que deixa de produzir 
reforços. 8 crianças entre 7 e 9 anos, foram expostas a um procedimento de escolha de acordo com o modelo.  O Experimento era composto 
por 2  condições com 5 fases cada uma. 4 participantes foram designados à Condição 1A e 4 à Condição 1B. As Fases 1, 3 e 5, das duas condições, 
eram iniciadas com uma regra correspondente às contingências e as Fases 2 e 4 com uma regra discrepante das contingências. As respostas de 
seguir regras nas Fases 1, 3 e 5 produziam fichas trocáveis por brinquedos e as respostas de seguir regras nas Fases 2 e 4, não produziam fichas. 
As duas condições diferiram quanto à fase em que a justificativa era apresentada. Na Condição 1A, era apresentada na Fase 2 e na Condição 1B, 
era apresentada na Fase 4. Nas duas condições era utilizada a seguinte justificativa: “Agora vamos fazer um acordo. O acordo é o seguinte: Se 
você fizer o que eu disse para fazer, eu garanto que você ganhará 30 fichas a mais no final do jogo. Pode confiar. As crianças que nesse jogo 
confiaram em mim, foram as que ganharam mais fichas no final do jogo. Você aceita fazer este acordo?” Todos os participantes seguiram a regra 
correspondente das Fases 1, 3 e 5. Nas Fases 2 e 4, seis participantes seguiram a regra discrepante. O P11A não seguiu a regra discrepante na 
Fase 4 e o P24B não seguiu em ambas as Fases. Os resultados, da maioria dos participantes, indicam que o comportamento de seguir regra 
discrepante ocorreu independente da apresentação, ou não, das consequências atrasadas relatadas na justificativa e da consequência imediata 
produzida pelo comportamento de seguir regra. No entanto, o resultado do participante P24B, indica que quando se emite um comportamento 
alternativo e contata a consequência programada (ganho de fichas) é provável que o comportamento fique sob controle da consequência 
imediata e não da regra discrepante.  

 
CORRELAÇÃO ENTRE HABILIDADES SOCIAIS E COMPORTAMENTO DE COPING EM PACIENTES À ESPERA DO TRANSPLANTE  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
CV (Comportamento verbal) 
LARISSA BEATRIZ COSSALTER1; MICHELLE ANGOTTI2; NATHÁLIA SABAINE CIPPOLA3.  
1,2.CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL; 3.CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ, PSICOLOG, 
RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL.  

O coping é uma resposta cujo objetivo é aumentar, criar ou manter a percepção de controle pessoal frente a uma situação de estresse. Este 
depende do repertório individual e de experiências tipicamente reforçadas. O suporte social pode provavelmente reduzir os riscos de desordens 
por meio de mecanismos variados e considera-se que o comportamento socialmente hábil é aquele conjunto de comportamentos emitidos por 
um indivíduo em um contexto interpessoal específico, expressando sentimentos, atitudes, desejos, opiniões ou direitos, de modo adequado à 
aquela situação. A pesquisa teve como objetivo identificar a possível relação entre o repertório de habilidades sociais e o comportamento de 
enfrentamento (coping) nos indivíduos que encontram-se na fila de espera do transplante de fígado e rim, independente do tempo de espera. 
A pesquisa foi realizada com 8 indivíduos de ambos os sexos, entre 16 aos 60 anos. Para a investigação foram utilizados a Escala de Coping sobre 
problemas de Saúde e o Inventário de Habilidades Sociais. Como resultado observou-se que os oito participantes apresentaram no teste de 
Coping um resultado dentro dos padrões considerados médios para respostas de enfrentamento. Já no IHS a média total para o repertório de 
habilidades sociais mostrou que cinco participantes apresentam repertório ruim, com indicação para treinamento em habilidades sociais e os 
outros três participantes, dois deles possuem um bom repertório, um abaixo da mediana e outro acima e o último possui um repertório bastante 
elaborado. Com todo o exposto conclui-se que a relação entre o comportamento de coping e a área de habilidades sociais pode ser mais bem 
explorada aumentando o número de participantes e pode-se hipnotizar que quanto mais socialmente habilidoso o indivíduo for, maior a 
probabilidade de se obter reforçadores e, por consequência, ampliar repertório comportamental, favorecendo lidar com situações de conflito 
que envolvem estimulação aversiva. 
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EFEITOS DE TRECHOS SOBRE TAREFA, CONSEQUÊNCIAS E VARIÁVEIS SOCIAIS SOBRE O SEGUIMENTO DE REGRAS  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
CUL (Cultura) 
ROBERTA GARCIA ALVES; RONALDO TEIXEIRA JUNIOR.  
UFMS, CAMPO GRANDE - MS - BRASIL.  

Na área de regras, instruções preliminares com trechos sobre materiais, tarefa e consequências, foram isoladas de instruções específicas, que 
descreviam uma resposta a ser emitida pelo participante. De forma geral observou-se que: 1) uma frase do trecho sobre materiais (pareamento) 
se mostrou essencial para a realização da tarefa, porém diante de instruções específicas que continham dicas a esse respeito; 2) as duas frases 
do trecho sobre consequências (pontos e dinheiro) favoreceram desempenhos variados entre participantes, porém estes continuaram seguindo 
regras discrepantes. O presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de novos trechos das instruções preliminares sobre tarefa, 
consequências e variáveis sociais sobre o seguimento de instruções correspondentes e discrepantes. Dezoito universitários foram distribuídos 
em 3 grupos: no Grupo 1 foi testado o efeito de um trecho reduzido sobre a tarefa, sem dicas na instrução específica; no Grupo 2 foi testado o 
efeito de um trecho sobre pontos, mas com sinalização de erros como forma de reduzir a insensibilidade; no Grupo 3 foi testado se um trecho 
de saudação e agradecimento pode se sobrepor ao efeito das consequências programadas. Os resultados mostraram que: 7 dos 9 participantes 
da condição correspondente seguiram a instrução na maioria das tentativas, sendo que no Grupo 1 o trecho reduzido sobre a tarefa se mostrou 
efetivo;  8 dos 9 participantes da condição discrepante não seguiram a instrução na maioria das tentativas, sendo que no Grupo 2 o trecho sobre 
pontos interferiu na sensibilidade dos participantes  tal como no Grupo 3, em que os trechos de saudação e agradecimento não produziram 
insensibilidade. Os dados obtidos mostram que a escolha de trechos de uma instrução é fundamental para a realização de estudos com humanos, 
mas que a sinalização de erros durante uma tarefa  pode se sobrepor aos efeitos destas manipulações, especialmente no que se refere a 
produção de sensibilidade às contingências. 

INVESTIGAÇÃO DA SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
CV (Comportamento verbal) 
TÚLLIO PIERONI TOLEDO; RICARDO DA COSTA PADOVANI; NARA REJANE CRUZ DE OLIVEIRA.  
UNIFESP, SANTOS - SP - BRASIL.  

O ingresso e a permanência no Ensino Superior representam uma transição significativa. Fatores como o estabelecimento de novos vínculos 
afetivos, o distanciamento da família e a autonomia na construção do conhecimento, embora não determinantes, podem prejudicar a qualidade 
de vida e a saúde mental do estudante. O estudo teve como objetivo avaliar a qualidade de vida e a saúde mental de estudantes universitários. 
Trata-se de um estudo de corte transversal, de natureza quantitativa e amostragem intencional. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (691.414). A amostra foi composta por 484 discentes de uma universidade pública federal. 
Instrumentos: Questionário adaptado do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das Universidades Públicas Federais 
Brasileiras (FONAPRACE); Critério de Classificação Econômica Brasil; Avaliação da Qualidade de Vida (WHOQOL – BREF); Escala de Depressão, 
Ansiedade e Estresse – 21 (DASS- 21). Resultados: A amostra foi composta em sua maioria por estudantes do gênero feminino, solteiros e que 
não trabalhavam. Os homens obtiveram valores médios superiores para qualidade de vida. As estudantes apresentaram maior incidência de 
ansiedade, estresse e depressão. 31,8% da amostra apresentou níveis clinicamente relevantes para ansiedade, 39,0% para estresse e 29,5% para 
depressão. Os cursos de nutrição e medicina revelaram as maiores médias para qualidade de vida, ao passo que as menores foram observadas 
nos cursos de psicologia e terapia ocupacional. O baixo desempenho acadêmico, atribuído a questões emocionais, foi indicado por 52,3% dos 
estudantes e a ansiedade, foi mencionada por 82,2% como principal variável que interferiu no desempenho acadêmico. Conclusão: Tais 
constatações evidenciam a importância de reflexões sobre as características do contexto universitário e a influência de aspectos distintos sobre 
a qualidade de vida e a saúde mental dos estudantes. 
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VARIÁVEIS RELEVANTES PARA MANUTENÇÃO DE DESEMPENHO DE SAPAJUS SP NO PAREAMENTO AO MODELO COM ATRASO  
PAINEL  
PESQUISA BÁSICA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
TAMYRES LEAL; LEANDRO ALMEIDA COSTA; ANA LEDA BRINO.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELÉM - PA - BRASIL.  
Estudos sobre o Pareamento ao Modelo com Atraso (DMTS) tem indicado que quanto maior a razão entre  o Intervalo entre Tentativas (IET) e o 
atraso entre modelo e comparações melhor o desempenho dos participantes. Em estudo prévio do DMTS com macacos-prego (Sapajus spp) 
verificamos que em tentativas com atrasos longos os sujeitos apresentavam alto desempenho tanto quando o IET era maior que o atraso quanto 
quando era menor. Com esta pesquisa objetivamos verificar se a variável relevante para um bom desempenho no DMTS com longos atrasos é 
uma maior razão entre IET e atraso ou a diferença de duração entre estas variáveis quando são manipuladas gradualmente. Uma tentativa 
iniciava-se apresentando um estímulo modelo, três toques ao modelo produziam seu desaparecimento e o início do atraso, ao fim do qual eram 
apresentados três estímulos de comparação, toque na comparação idêntica ao modelo produzia a liberação do reforçador e o início do IET, 
toques na comparação incorreta davam início ao IET. Após o treino de linha de base com atraso 6 s e IET 1 s iniciaram-se as manipulações. 
Partindo da razão 1 (atraso 1 s e IET 1 s), desempenho acima de 83,33% de acertos era critério para aumento dos valores de atraso e IET em 1 
segundo, desempenho igual ou inferior a 83,33% era critério para teste de dois diferentes valores de IET, menor e maior que o atraso. Após os 
testes manipulava-se novamente os valores de atraso e IET. No último teste realizado o desempenho do sujeito com atraso 8 s e IET 8 s foi de 
72,22% de acertos, utilizando o mesmo atraso o sujeito foi testado com IET 2 e 16 segundos, e, posteriormente, em uma sessão de sonda com 
IET 8 novamente, em todas apresentou desempenho de 88,89% de acertos. Os resultados parecem indicar que não é a razão entre IET e atraso 
a variável responsável pela manutenção de altos índices de acerto, mas possivelmente a diferença de duração entre as variáveis ou mesmo o 
treino em determinada condição de atraso. O estudo continua em andamento. 

AVALIAÇÃO DE UM PROGRAMA INFORMATIZADO PARA ENSINO DE COMPREENSÃO DE LEITURA  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
CAROLINA COURY SILVEIRA; CAMILA DOMENICONI; ANA RUBIA SAES MENOTTI; JOSIANE MARIA DONADELI; MARINEIDE AQUINO DE SOUZA 
ARAN.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  
As avaliações aplicadas em larga escala no Brasil têm identificado repetidamente que o repertório de leitura de uma grande parte das crianças 
em idade escolar está aquém do esperado. O presente estudo investigou a efetividade de um programa informatizado para ensino da 
compreensão de leitura de histórias infantis. O programa de ensino consistiu em 15 livros, com questões de múltipla escolha intercaladas ao 
conteúdo dos textos e uma questão de escrita ao final. O critério de aprendizagem foi de 100% de respostas corretas para iniciar um novo livro. 
Em caso de erro, o aluno deveria repetir o livro no máximo mais duas vezes. A aplicação ocorria nas salas de informática de cada escola, pelas 
professoras da escola com auxílio de bolsistas de Iniciação Científica. Uma equipe composta por docentes coordenadores do projeto, voluntários 
e bolsistas de pós graduação foi responsável pela capacitação dos professores, construção dos módulos de ensino e análise dos dados. 
Finalizaram o Módulo de ensino até o momento 26 crianças do 5o ano de duas escolas públicas de São Carlos – SP, mas o estudo faz parte de 
um projeto mais amplo, que inclui outras quatro escolas, sendo duas de Belém e duas do Distrito Federal. A média de erros nas questões dos 
livros diminuiu com o aumento de livros concluídos, assim como a média de repetições de livros, sugerindo um efeito de aprendizagem tanto na 
compreensão dos textos como na exploração mais funcional dos recursos interativos presentes no programa de ensino. 

GRUPO DE CUIDADORES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM EXCESSO DE PESO  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
CV (Comportamento verbal) 
RAONNA HOLANDA GASTALDI1; ANA LUCIA IVATIUK2; BRUNA H. CORDEIRO3; DAYANE ALBERTASSE ALVES4; FERNANDA OLIVEIRA5; GERALDA 
PEREIRA SILVA6; MAURO KUGLER FILHO7.  
1,3,4,5,6,7.UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL; 2.FACULDADE EVANGÉLICA DO PARANA, CURITIBA - PR - BRASIL.  
O problema do excesso de peso em crianças e adolescentes tem se tornado cada vez mais frequente. Quando não há um problema de saúde 
associado a esta problemática, em geral isso pode estar relacionado a práticas alimentares inadequadas no ambiente em que estes estão 
inseridos. Levando-se em consideração que nesta etapa do desenvolvimento em geral crianças e adolescentes se alimentam por modelos, atuar 
com os cuidadores pode trazer um resultado benéfico para a mudança de comportamentos alimentares no contexto em que estiverem inseridos. 
O presente trabalho tem por objetivo relatar grupos psicoeducativos realizados com cuidadores de crianças e adolescentes com excesso de peso. 
Tal trabalho foi multiprofissional  entre psicologia e nutrição e complementar aos atendimentos individuais realizados quinzenalmente, visando 
desenvolver comportamentos alimentares que pudessem auxiliar na redução de peso. Foram realizados 2 encontros, de duas horas cada, com 
atividades coordenadas em conjunto por ambas as especialidades já citadas no segundo semestre de 2014, com uma média de 18 cuidadores 
por encontro. Os dados referem-se aos resultados das intervenções da Psicologia, os quais apontam que mais da metade dos pais participaram 
dos dois encontros. Em cada um dos encontros foram desenvolvidas atividades que visavam modelar o comportamento dos pais para adesão a 
reeducação alimentar, imagem corporal dos filhos e discriminação dos efeitos do excesso de peso na rotina diária. Os resultados mostraram que 
a cada encontro realizado os pais apresentavam comportamentos mais adequados no quando aos cuidados alimentares e, por consequência, 
redução do peso nos filhos e neles mesmos. 
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TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO PARA CRIANÇAS COM AUTISMO: ANÁLISE CRÍTICA DE UM PROTOCOLO  
PAINEL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
PAULA HISA PARANAÍBA GOTO.  
UFSCAR, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - BRASIL.  
Dixon (2014) propõe um protocolo de tratamento de 180 dias baseado nos princípios da Ciência do Comportamento, mais especificamente na 
Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) com o objetivo de buscar resultados possíveis de flexibilidade psicológica para crianças com autismo 
e quaisquer crianças que estejam em sofrimento emocional. Seis componentes interconectados são o foco da ACT: aceitação, percepção do 
momento presente, valores, ação comprometida, eu como contexto, e “distanciamento” (defusion). Aspectos conceituais sobre a ACT são 
brevemente discutidos e é apresentado um protocolo com 180 atividades para trabalhar os seis componentes de maneira individual ou 
combinada, por meio de escrita, desenhos, atividades motoras, discussões e outras. Algumas habilidades são pré-requisitos, como compreensão 
e seguimento de instruções e capacidade de abstração. As atividades são graduadas em três níveis de dificuldade, que seriam mais ou menos 
equivalentes às Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. O livro ainda traz uma tabela com todas as atividades numeradas, 
nomeadas, especificando os componentes trabalhados e o tipo de atividade, o que facilita a seleção ou exclusão, caso o aplicador precise fazer 
adaptações ou não queira trabalhar algum objetivo ou tipo de atividade. Ter disponível um conjunto de atividades que especifica seus objetivos 
e com graus de dificuldades diferenciados, facilita a aplicação para crianças diversas, porém, ao destinar o livro ACT para trabalhar com autistas, 
o autor desconsidera grande parte do espectro já que as atividades são para crianças verbais, alfabetizadas, com boa coordenação motora e 
capacidade de abstração. As necessidades e especificidades do TEA não são discutidas para que o protocolo seja destinado a essa população e 
o livro nomeado como ACT for Children with Autism and Emotional Chalenges. 

SEXUALIDADE, GÊNERO E BEHAVIORISMO RADICAL  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
FLORÊNCIO COSTA JUNIOR; MARIA LUIZA GHIRALDELI FALCADE.  
UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO, BAURU - SP - BRASIL.  
A compreensão da sexualidade humana e do Gênero como fenômenos complexos, produtos da interação de diferentes variáveis, tem sido pouco 
abordada pela ciência do comportamento. Este estudo busca descrever as contribuições do Behaviorismo Radical para a compreensão da 
sexualidade e do Gênero tendo em vista que se tratam de expressões sociais de relações interpessoais, desejos corpóreos e reações 
psicofisiológicas tais como excitação e prazer. Dentro da análise skinneriana, a sexualidade está sujeita aos processos de seleção pelas 
consequências, sendo os comportamentos sexuais e de gênero mantidos por práticas culturais que contingenciam reforçadores ou punidores a 
partir de valores culturais vigentes e que resultam em comportamentos aprendidos de acordo com as contingências de reforço e associações 
discriminativas disponíveis. O desenvolvimento da identidade de gênero na criança é afetado por aquilo que ela observou e lhe foi narrado sobre 
ser menino ou menina  e como as respostas são contingenciadas pelos comportamentos de outros. No ciclo de vida tais contingências se tornam 
mais sutis e o comportamento muda à medida que as pessoas mudam a interação em relação ao gênero da criança. Os comportamentos sexuais 
são afetados pela exposição a estímulos aversivos e apetitivos e pelas práticas culturais vigentes. Repertórios sexuais, a princípio respondentes, 
serão aprendidos por pareamento de estímulo, reforço natural e arbitrário, podendo-se assim ensaiarmos uma generalização de que no 
comportamento sexual “o orgasmo (prazer) é respondente e o desejo é operante”. Ressalta-se disto que tais comportamentos provêm dos três 
níveis de seleção contudo sua controlabilidade não é possível dada a complexa relação das variáveis envolvidas na aquisição destes repertórios. 

TREINAMENTO DE PAIS DE AUTISTAS PARA APLICAÇÃO DE TREINO DE TENTATIVA DISCRETA: REVISÃO DE ARTIGOS  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
CV (Comportamento verbal) 
LARISSA GOMES LACERDA; DANIELA DE SOUZA CANOVAS.  
NÚCLEO PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
A importância da participação dos pais na intervenção das crianças com transtorno do desenvolvimento é um consenso na literatura. A partir da 
preocupação em transferir o controle do analista do comportamento para pessoas mais significativas no ambiente natural da criança surgiram 
estudos com o objetivo de ensinar intervenção comportamental para os familiares. Uma das maneiras de envolver os pais no ensino de seus 
filhos é por meio de tentativa discreta (DTT). As pesquisas já realizadas para promover treino de pais utilizam alguns pacotes de procedimentos 
envolvendo ensaio comportamental, videofeedback, instruções verbais, feedbacks descritivos ou corretivos, manuais, entre outros. Esse estudo 
tem como objetivo fazer uma revisão bibliográfica de artigos na área de análise do comportamento de 1968 a 2014 que tratavam de treino de 
pais para ensino de tentativas discretas, buscando identificar quais os procedimentos são mais utilizados e quais resultados são encontrados. A 
análise permitiu caracterizar os estudos quanto a: idade, número, tipo de participante; ambiente; habilidades ensinadas; procedimentos 
empregados (estratégias isoladas ou combinadas); medidas utilizadas e principais esultados. Verificou-se uma escassez de publicação na área, 
sendo encontrados apenas oito estudos que estavam dentro do critério de inclusão. Os resultados apresentados sugerem que as estratégias 
mais utilizadas são vídeo modelação e feedback, combinados com outras estratégias. Não é possível afirmar qual estratégia isolada é a mais 
efetiva, pois a maioria dos estudos mediram resultados de pacotes de treinamento, porém é possível destacar a modelação e o ensaio 
comportamental como estratégias que foram críticas para maior efetividade do treino. As estratégias menos efetivas foram aquelas que 
utilizaram somente manuais, presentes em dois estudos. 
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TERAPIA PELA MODELAGEM DE UM CASO DE CEFALEIA CRÔNICA DIÁRIA  
PAINEL  
CV (Comportamento verbal) 
REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES.  
USP, ITATIBA - SP - BRASIL.  
V., homem, 53 anos, casado, funcionário de RH, encaminhado para Terapia Comportamental pelo neurologista, devido a um quadro de cefaleia 
crônica diária refratária. A terapia constou de quatro sessões presenciais e 16 sessões online. Evidenciou inabilidade de comunicação assertiva 
nas relações com família e chefe, tornando-se fonte de consequências aversivas. Apresentava altos níveis de stress e baixa qualidade de vida. 
Foi realizada análise molar do caso, investigando os aspectos amplos de seu comportamento e os aspectos moleculares, as características 
comportamentais específicas. Pelos dados de sua história, avaliou-se a relação entre os episódios dolorosos e os conflitos profissionais e 
familiares. Levantou-se as hipóteses funcionais sobre as experiências pregressas que contribuíram para o estado atual. Relatou ser a vida 
profissional insatisfatória e sentir incapacidade de tomar decisões. Foi educado sob o controle excessivo de regras arbitrárias. O cliente adotou 
o modelo paterno e não conseguia discriminar seus comportamentos. A terapia objetivou a modelagem sistemática de comportamentos 
assertivos, expressão adequada das emoções e expansão das habilidades sociais. Buscou-se ensiná-lo a identificar os estímulos antecedentes 
aos comportamentos, respostas e consequências resultantes, levando-o a um entendimento funcional de suas ações. Agora ele discrimina as 
contingências que controlam seus comportamentos, assim como avalia e produz novas consequências em seus relacionamentos. Está mais 
assertivo e aprendeu a colocar limites. Adquiriu maior variablidade comportamental para não produzir esquivas nas relações, colocando-se de 
forma autoconfiante. Discrimina as contingências relacionadas aos seus comportamentos, identificando os estímulos que os antecedem e os 
consequenciam, assim como as operações estabelecedoras que o motivam a realizar suas escolhas. Os episódios de cefaleia diminuíram. 
Assinado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

PSICOTERAPIA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL EM UM CASO DE TRANSTORNO DISMORFICO CORPORAL  
PAINEL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
OUT (Outra) 
SAMUEL LOPES; RENAN LUCAS MORETTO; JULIANA SETEM.  
PSICOLOG - INSTITUTO DE ESTUDOS DO COMPORTAMENTO, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL.  
O Transtorno Dismórfico Corporal (TDC) se caracteriza por preocupações extremamente acentuadas com um defeito imaginado na aparência, 
provocando sofrimento significativo e/ou prejuízos no funcionamento da vida do indivíduo. O objetivo do presente trabalho foi descrever uma 
intervenção psicoterápica a uma paciente com queixas relacionadas ao TDC realizado em uma clínica solidária durante o curso de Especialização 
em Análise do Comportamento. A paciente possuía 33 anos, casada e sem filhos. Apresentava a percepção distorcida da forma física de braços 
e pernas e mantinha comportamentos de verificação constante do corpo em espelhos, comparação com outras pessoas, utilização de roupas 
compridas para esconder as partes do corpo que a incomodavam e intensa preocupação com o peso corporal. A análise funcional da queixa 
identificou que a classe de respostas associada ao TDC foi selecionada e modelada ao longo da vida da paciente, a partir de suas interações com 
o ambiente. Tinha histórico de obesidade e bullying na escola desenvolvendo sentimentos de insatisfação com a imagem corporal e baixa 
autoestima. Durante o período de atendimento, apesar da paciente apresentar peso corporal dentro da faixa de IMC considerada normal, 
mantinha a percepção distorcida do próprio corpo e comportamentos de esquiva experiencial. Durante o processo psicoterápico, foram 
realizadas as seguintes intervenções para adequação da percepção da imagem corporal: identificação das variáveis atuais que mantinham as 
queixas da paciente, modificação de hábitos alimentares inadequados, reforçamento da adesão da cliente a atividades físicas e estilo de vida 
saudável, discriminação das regras disfuncionais acerca do padrão de beleza idealizado e realização de treino de dessensibilização em relação 
ao próprio corpo. Além disso também foram desenvolvidas habilidades de resolução de problemas no relacionamento conjugal, auxiliando na 
melhora da autoestima e autoconfiança da cliente. 

ANÁLISE FUNCIONAL DE COMPORTAMENTO SUICIDA DE PACIENTE EM PSICOTERAPIA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL  
PAINEL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
OUT (Outra) 
SAMUEL LOPES; RENAN LUCAS MORETTO; JULIANA SETEM.  
PSICOLOG - INSTITUTO DE ESTUDOS DO COMPORTAMENTO, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL.  
A análise funcional é utilizada como intervenção clínica na psicoterapia analítico-comportamental e visa a identificação da topografia da resposta, 
seu contexto de ocorrência e as consequências subjacentes a esse comportamento. O objetivo do presente trabalho foi descrever uma análise 
funcional de um comportamento suicida de paciente atendida em uma clínica solidária durante o curso de Especialização em Análise do 
Comportamento. A paciente possuía 29 anos, solteira, sem filhos e apresentava como uma das queixas principais, dificuldades emocionais 
relacionadas a uma tentativa de suicídio anterior. Foi realizada a análise funcional e identificadas as variáveis antecedentes associadas à história 
de vida e as consequências a curto e longo prazo derivadas do comportamento suicida. Na categoria de estímulos antecedentes foi identificada 
uma história de vida com presença de controle aversivo no contexto de práticas religiosas e estímulos eliciadores e discriminativos incluindo 
isolamento social e privação afetiva. Como consequências imediatas do comportamento suicida foram verificadas sequelas físicas, presença de 
sentimentos de culpa e vergonha e a retomada do contato social e apoio familiar. Como consequência de longo prazo foi identificada a 
predisposição para mudanças de vida e a procura por psicoterapia que possibilitaram a exposição às contingências reforçadoras e o 
desenvolvimento e ampliação do repertório comportamental da paciente. Com a utilização da análise funcional foi possível auxiliar na 
discriminação de todas as variáveis ambientais relacionadas à emissão do comportamento suicida, o que favoreceu o desenvolvimento de um 
enfrentamento mais adequado e a minimização do sofrimento psicológico. 
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ELIMINAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE VÔMITO AUTO INDUZIDO DE UMA CRIANÇA COM TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIS  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
MARINA TRUNCI OLIVEIRA.  
COLÉGIO PAULICÉIA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
Os TEA são transtornos do desenvolvimento de causas neurobiológicas e diagnosticados por critérios eminentemente clínicos, abrangendo a 
interação social, comunicação e comportamento, não havendo ainda um marcador biológico que o caracterize. Assim, estabeleceu-se o objetivo 
de eliminar o comportamento de vômito auto induzido de uma criança com TEA, utilizando-se o seguinte método: uma criança de 8 anos, do 
sexo masculino, com diagnóstico de TEA que estuda em escola particular de São Paulo; utilização de folhas de registros individualizadas de 
ocorrência do comportamento de vomitar, antes e após as intervenções (em 2 fases, sendo que a segunda foi composta por 5 intervenções e 
manipulação de variáveis específicas em relação às contingências estabelecidas em cada uma delas), além das observações indiretas. O aplicador 
dos procedimentos foi treinado de forma sistemática e contínua e o registro foi monitorado por quatro psicólogos comportamentais, a fim de 
garantir a fidedignidade dos resultados. Por meio de observações indiretas e com dados coletados por doze dias, constatou-se que o 
comportamento de evocar vômito competia com outras atividades sociais e acadêmicas que impossibilitavam seu desenvolvimento. Foram 
realizadas e medidas diversas intervenções, e.g., medição de quantidade de ingestão de alimentos e líquidos, o aluno passou a tomar banho 
toda vez que vomitava, banho não contingente e uso de caixa de estímulos sensoriais. Observou-se que o procedimento das caixas sensoriais 
em intervalo variável foi eficaz para extinguir o comportamento de vomitar e manipular o vômito do aluno, bem como para melhorar o seu 
desempenho acadêmico e social nas atividades escolares. 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SUBMETIDOS A ESTRESSE LABORAL: ANÁLISE E PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CV (Comportamento verbal) 
MARIANA GARCIA DOS SANTOS; GABRIELA FERREIRA PINTO; VIVIANE OLIVEIRA PAES; LORENA MELO MAGALHÃES; VINICIUS SANTOS 
FERREIRA.  
UFMS - CPAR, PARANAÍBA - MS - BRASIL.  
Os agentes comunitários de saúde (ACS) lidam com uma série de situações potencialmente estressoras. Ao mediar a relação conturbada entre 
o SUS e a população carente de um serviço de saúde de qualidade, os ACS se encontram em uma situação de vulnerabilidade que deve ser 
cuidada. Este contexto em grande medida coercitivo exige do profissional, além de questões de suporte e recursos institucionais, habilidades 
técnicas e profissionais para mediar sua relação com a comunidade e o SUS. Alguns estudos tem se atentado aos conflitos sociais enfrentados 
tanto na relação com a comunidade, quanto na relação com a sua equipe de trabalho, chefia e demais profissionais do SUS. Enfrentar esses 
conflitos sociais exige um amplo repertório de habilidades sociais que possibilitem comportamentos efetivos para entrar em contato com 
eventos reforçadores e fugir de eventos aversivos. Dentre as habilidades sociais necessárias estão aquelas relacionadas a comunicação, de 
assertividade, de resolução de problemas sociais, entre outras. O desenvolvimento de habilidades sociais nos ACS pode propiciar um repertório 
comportamental mais efetivo para se comportar modificando suas relações com a população e com o conturbado ambiente de trabalho destes 
profissionais, propiciando uma maior efetividade no seu trabalho e uma maior qualidade de vida. Nesse sentido, o presente estudo tem a 
pretensão de discutir as situações aversivas que os ACS enfrentam no ambiente de trabalho, a partir de um ponto de vista da análise do 
comportamento, e sugerir possibilidades de intervenções em habilidade sociais com estes trabalhadores. 

POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL DE RISCO PRECOCE DE AUTISMO (TEA)  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
CV (Comportamento verbal) 
PAULA SUZANA GIOIA; JULIA VASCONCELLOS WEISS; NATALIA QUEVEDO DAMA; PAMELLA FURQUIM FURQUIM DAUD; REBECA ALVARENGA 
CORREALI; LYGIA DORIGON; ELLEN MARIA RODRIGUES DE AGUIAR.  
PUC-SP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
O diagnóstico de TEA baseia-se em topografias relacionadas a duas áreas do desenvolvimento infantil que apresentam prejuízos graves: 
comunicação e interações sociais e variabilidade comportamental. O diagnóstico baseado nas deficiências nessas áreas tem sido feito a partir 
dos três anos de idade. É um desafio identificar características comportamentais antes dos três anos de idade, que sinalizariam o desenvolver 
atípico. Muitos estudos têm confirmado os benefícios da intervenção precoce em autismo, mas poucos visam identificar o TEA antes de dois 
anos de idade. Deve-se investigar os irmãos de autistas já que há 20% mais chances deles serem atípicos do que irmão de crianças típicas. Este 
projeto pretende avaliar um protocolo para identificar sinais de risco autístico até 2 anos. Este instrumento foi construído com base na literatura 
sobre comportamentos sinalizadores de risco e está em fase de teste. Vêm sendo acompanhadas mensalmente 4 crianças menores de 2 anos 
de idade com um irmão com diagnóstico de TEA, Crianças com um irmão mais velho típico participarão na próxima fase. O acompanhamento 
está sendo feito por filmagens, na casa do bebê, da interação direcionada do cuidador com ele. As filmagens são acompanhadas por 
pesquisadores que depois as transcrevem para folhas de registro. Os dados das participantes estão sendo analisados à luz da literatura sobre 
desenvolvimento típico e sobre déficits comportamentais identificados em crianças com TEA. Os cuidadores serão contatados posteriormente, 
a partir de três anos de idade da criança, quando houver qualquer tipo de diagnóstico (atipicidade ou tipicidade). Esse diagnóstico, juntamente 
com os resultados comparativos das observações possibilitará avaliar/rever o protocolo proposto. A partir dos resultados observacionais 
comparativos, foi possível, no segundo ano de trabalho com o protocolo, realizar a reformulação de várias tarefas do protocolo, aumentando o 
índice de fidedignidade e a integridade da pesquisa. 
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0 QUE HÁ DE ERRADO COMIGO? UM CASO DE DEFICITS EM HABILIDADES SOCIAIS E REJEIÇÃO  
PAINEL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
OUT (Outra) 
ROSA MARIA GALVÃO FURTADO; MACELO CARDOSO OGATA; MARINISE CHANTAL GRILOT GAETA; LAUREN LENY FLORIANO ARRUDA; BILLY 
CORDELLI EUGENIO; ALINE FERREIRA. 
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

V.J., 19 anos, natural de Cafarnaum, Bahia, quatro irmãos, terceiro ano do ensino médio. Criado pela mãe e avó materna, não foi reconhecido 
pelo pai. Na adolescência veio para São Paulo indo morar com a avó paterna, tios, primos. Assinou o TCLE relatando dificuldades em manter 
relacionamentos sociais duradouros e ter dificuldades para tomar decisões. Os atendimentos foram realizados por alunos do quinto e sexto 
semestres do curso de Psicologia, na disciplina de Análise do Comportamento II. Foram realizadas sete sessões de 50 minutos cada uma. 
Constatou-se que há utilização mecanismos de evitação para desviar-se de assuntos que lhe pareçam ameaçadores, em especial àqueles 
relacionados á emoções.  Há déficits em relação á habilidades assertivas, de enfrentamento, dificuldades para receber críticas, recusar pedidos, 
aceitar regras, obedecer autoridade, falta de autenticidade. As H.S. empáticas revelaram-se rebaixadas contribuindo para explicar a queixa de 
ausência de amizades sólidas e o relato inexistente de namoradas. Habilidades de trabalho encontram-se comprometidas pela dificuldade em 
tomar decisões e fazer escolhas. Evidenciou-se desejo de controle de outros pelo uso de técnicas coercitivas,  colocando em segundo plano 
regras éticas e morais. Entendemos que tais dificuldades sejam resultado de variávies ontogenéticas e culturais, refletidas no repertório 
comportamental de V.J., à partir de seu convívio, durante a infância e início de adolescência, com modelos diferentes do meio no qual hoje vive. 
Negligência paterna, ausência de monitoria positiva eficaz e  comportamento moral precariamente instalado contribuíram para os déficits 
observados, levando V.J. a tentar auto-regular seu comportamento de acordo com  auto-crenças 

 
CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS PUBLICAÇÕES SOBRE A TEORIA DOS QUADROS RELACIONAIS  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CUL (Cultura) 
BRENO IRIGOYEN DE FREITAS; BRUNO MARTINS NOVELLO.  
PUCRS, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL.  

A Teoria dos Quadros Relacionais (RFT) aborda o funcionamento da linguagem humana e é utilizada como base teórica para a Terapia de 
Aceitação e Compromisso. Este estudo almejou classificar a publicação referente à RFT entre os anos de 2009 e 2014, dando seguimento a uma 
análise de citações realizada no período de 1991 a 2008. Os artigos encontrados foram classificados de acordo com tema, revista e ano de 
publicação, autores, país, instituição e palavras-chave. Foi utilizado um software Fieldwork Language Explorer 8.1.4 (FLEx) para verificar a 
quantidade de ocorrências dos dados analisados. Os resultados indicam o aumento de publicações empíricas quando comparadas aos estudos 
teóricos e que a tendência de publicação segue voltada às mesmas revistas. A classificação do país e do número de publicações demonstrou que 
grande parte da publicação de RFT está concentrada nos EUA e na Irlanda. 

ANÁLISE DE COMPORTAMENTOS ANTISSOCIAIS NA INFÂNCIA: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
ADRIANA REGINA RUBIO; LARISSA DEL RIO RUIBAL ELEUTÉRIO.  
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - BRASIL.  

O comportamento antissocial tem sido amplamente discutido na mídia e situações cotidianas. Apesar destas discussões nota-se que existem 
poucas produções que auxiliem tanto acadêmicos quanto a sociedade em geral, a compreender o comportamento antissocial e assim auxiliar a 
produção de programas de intervenção e prevenção.  O presente trabalho teve como objetivos: 1- identificar, descrever e analisar 
comportamentos antissociais presentes na infância e seus efeitos nas relações sociais e afetivas e 2- descrever programas de intervenção que 
visem à prevenção deste comportamento. Os estudos de caso foram utilizados buscando compreender os comportamentos antissociais 
apresentados, bem como suas consequências. Nos casos analisados, o comportamento antissocial pode ter sido emitido como fuga e/ou esquiva 
de situações cotidianas consideradas aversivas e foram mantidos tanto por reforçamento positivo quanto negativo ao longo das interações da 
criança com o ambiente. Como conclusão programas de prevenção e intervenção com foco em aprendizagem de habilidades sociais poderiam 
ser de grande valia, assim como programas que visassem à orientação de pais e professores. 
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TERAPIA DE CASAL E ARTIGOS PUBLICADOS: O QUE VEM SENDO PRODUZIDO?  
PAINEL  
OUT (Outra) 
ALAN ALVES; MARYON CAOBIANCO BASSETTO; VICTOR HUGO BASSETTO.  
FACULDADE PITAGORAS DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  

O fim da diferenciação de papéis tradicionais tornou importante para os casais, mais do que antes, habilidades de comunicação e de solução de 
problemas. A Inglaterra e os Estados Unidos nos anos de 1950 e 1960 foram palco para o surgimento da terapia comportamental e ao mesmo 
tempo, em outros países, para a emergência da terapia de casal, uma época caracterizada pela celebração da auto-realização e do anti-
autoritarismo como valores. Neste momento, o casamento passou a ser a condição que poderia permitir ao indivíduo, junto de seu cônjuge, 
viver em liberdade individual, contribuindo para a realização pessoal. Estudos têm apontado a satisfação conjugal como sendo muito mais 
importante para o bem-estar do indivíduo do que o sucesso profissional, a moradia, a religião e as finanças. Sendo a terapia de casal uma 
demanda recente, tornou-se necessário para iniciar a atuação nesta área, a busca de literatura que pudesse subsidiar maior conhecimento e 
contato com o que foi e vem sendo desenvolvido no campo da terapia de casal. Com este objetivo, foi realizada uma busca de artigos 
relacionados a terapia de casal, utilizando-se a palavra “terapia de casal” nas bases BVS, Scielo e Pepsic, tendo como critério estar disponível 
integralmente on-line, ser artigo e estar relacionado com a Psicologia. Foram encontrados 49 artigos, no total, sendo estes categorizados entre 
Psicanálise, Terapia Sistêmica, Terapia Positiva, Terapia Comportamental, Terapia Breve e Revisão de literatura. Na categorização, apenas quatro 
artigos diziam respeito a Terapia Comportamental, porém, sabe-se que a Análise do Comportamento tem produzido resultados efetivos nasta 
prática clínica. Espera-se que pesquisas deste tipo possam favorecer futuras publicações e valorizar ainda mais este campo. 

ANSIEDADE E AUTOESTIMA NA TERCEIRA IDADE: UM RELATO DE ATENDIMENTO CLÍNICO COMPORTAMENTAL  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
OUT (Outra) 
ANDRÉ CENTENO DE OLIVEIRA; RONALDO TEIXEIRA JUNIOR; DIOVANI CAVALHEIRO PALHA.  
UFMS, CAMPO GRANDE - MS - BRASIL.  

Esse trabalho busca demonstrar a diferença de efeitos de dois tipos de intervenções em um caso de um cliente idoso com queixa inicial de 
ansiedade. Para a composição desse trabalho foram usados os relatos de sessão de Gilmar (nome fictício), de 64 anos, que procurou atendimento 
com queixas de tremores ininterruptos, dizendo não conseguir se relacionar, sair e desempenhar suas atividade profissionais. Inicialmente os 
tremores e a ansiedade relatados pelo cliente foram o alvo principal das intervenções, uma vez que o mesmo solicitou ajuda para obter sua 
carteira nacional de habilitação. Em um primeiro momento, intervenções como exposições e relaxamentos se mostraram pouco eficientes já 
que o cliente continuou relatando tremores e ansiedade, mas foram importantes para o estabelecimento e manutenção do vínculo terapêutico. 
Posteriormente com a formulação do caso, se observou que essas queixas e tremores eram em grande parte mantidas por reforçadores sociais 
e novas intervenções foram adotadas, com o foco sendo a autoestima do cliente.  Novas atividades como cantar em um coral, sair com a família 
e tocar violão com amigos foram planejadas. Além disso, o terapeuta parou de disponibilizar consequências reforçadoras para reclamações do 
cliente, dando mais atenção a suas qualidades e avanços na terapia. Após 41 sessões, Gilmar relatou  ter parado de tremer, parado de usar 
medicação para ansiedade, começado a sair constantemente com a família e amigos, e chegou a fazer uma apresentação de coral em um teatro 
para 500 pessoas. O caso mostra a importância de uma postura flexível do terapeuta que deve sempre adequar seu plano de intervenções de 
acordo com as análises realizadas e efeitos observados no comportamento do cliente. 

A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO SOB A ÓTICA DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
PAINEL  
FOR (Formação) 
MAIRA CRIS LIMA; JULIANO CEZAR PEDROSO; LAIZA FERNANDA PRATES; LUÍS GUSTAVO CIVIDANES DA SILVA; MERLY HIDENIZY TORRES DA 
SILVA; FELIPE GANZERT OLIVEIRA; MARA CRISTIANE RODRIGUES AGUILA.  
FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE, CURITIBA - PR - BRASIL.  

A inclusão da pessoa com deficiência (PCD´s) no mercado de trabalho é um tema que vem sendo abordado pelo Ministério do Trabalho com o 
intuito de garantir a igualdade e autonomia do indivíduo com deficiência. O presente relato de experiência, articulado a uma disciplina da 
graduação em Psicologia, teve como objetivo analisar as variáveis que influenciam os comportamentos de jovens aprendizes com deficiência no 
mercado de trabalho. Para tal, os pesquisadores do presente estudo realizaram uma observação participante em uma instituiçãoque trabalha 
com a capacitação de jovens aprendizes para o mercado de trabalho, localizada numa das capitais da região sul do país. A amostra do estudo foi 
composta por três homens e uma mulher, com idades entre 18 e 29 anos, nos quais foi possível verificar, através dos relatos, um déficit de 
habilidades sociais, além da falta de motivação na realização das atividades propostas. Cabe associar neste momento, a motivação ao conceito 
das operações estabelecedoras (Oes), ou seja, uma mudança ambiental que altera a efetividade de algum evento como reforçador ou não. No 
total foram três encontros de duas horas e vinte minutos de duração cada, onde foram desenvolvidas palestras, dinâmicas e demais atividades, 
objetivando elevar a auto-estima dos participantes, através da ocorrência de reforçadores naturais e arbitrários, possibilitando o 
desenvolvimento das potencialidades de cada um. Ao término das atividades, pôde-se verificar, através da observação, somado ao relato verbal 
dos participantes, mudanças nos discursos (auto-regras), destacando suas aptidões, além das demais características necessárias para alcançar 
seus objetivos. 
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ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO E O TACTO METAFÓRICO: CAMINHOS PERCORRIDOS  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
GIOVANNA SILVEIRA XAVIER; PRISCILA SAMPAIO ESPÍNDOLA; LUCAS FERRAZ CÓRDOVA.  
UFMS, CAMPO GRANDE - MS - BRASIL.  

A partir da conceitualização proposta por Skinner em Verbal Behavior, o comportamento verbal é analisado enquanto comportamento operante, 
consequentemente respostas verbais são analisadas a partir da relação funcionalmente estabelecida no interior da contingência tríplice. Assim, 
o caráter criativo do comportamento verbal é identificado como decorrente da multideterminação do comportamento englobando processos 
tais como discriminação, abstração, generalização e recombinação. Uma dessas instâncias que levariam ao comportamento novo é a chamada 
extensão metafórica do tato. O objetivo do presente trabalho foi buscar, por meio de um levantamento bibliográfico, estudos experimentais na 
análise do comportamento que tratassem sobre as extensões verbais, especificamente as extensões metafóricas. Foram encontrados apenas 
dois artigos experimentais que citavam o termo metáfora no resumo. Ambos tratavam experimentalmente de outros temas e utilizavam a 
metáfora como recurso didático de explicação. Adicionalmente, foram realizadas buscas para conhecer quais os campos de saber tem se 
dedicado ao estudo da metáfora e quais as subdivisões do operante verbal tato tem sido estudadas experimentalmente pelos analistas do 
comportamento. Pode-se concluir que há uma lacuna de pesquisas experimentais sobre as extensões de tato descritas por Skinner, o que 
acarreta em uma compreensão limitada a respeito do caráter criativo do comportamento verbal. 

PRÁTICAS CULTURAIS DA PÓS-MODERNIDADE E IMPLICAÇÕES NAS RELAÇÕES AMOROSAS  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
DAVID MARCONI POLONIO; DANILO MAZZONI; ALINE LOPES LIMA.  
FACULDADE SUDOESTE PAULISTA, BAURU - SP - BRASIL.  

A partir de um enfoque analítico-comportamental, o objetivo deste trabalho foi analisar práticas culturais da pós-modernidade e suas 
implicações nas relações amorosas. Considerando a maior propensão aos rompimentos, foram revistas as características do movimento pós-
moderno no Brasil, ressaltando suas relações com a produção de novos padrões de comportamento da conjugalidade. Este trabalho foi realizado 
por meio de uma revisão de literatura através dos sites de busca scholar.google.com, scielo.br, BVS, com as palavras-chave: relações amorosas, 
relações conjugais, análise do comportamento, pós-modernidade, práticas culturais. Além disso foram utilizados livros com base na Análise do 
comportamento que tratassem de relações amorosas ou de análises de práticas culturais na pós-modernidade. Foram selecionados trechos que 
descrevessem práticas culturais da pós-modernidade que poderiam interferir nas relações amorosas, bem como análises de casos clínicos ou 
revisões de literatura que trouxessem informações sobre relações amorosas contemporâneas. As alterações nas práticas culturais, como 
mudanças ideológicas, papéis de gênero, novas configurações familiares, menor controle por regras, mobilidade social e práticas do casamento, 
apontam novas fontes de controle mantenedoras das relações amorosas. 

UMA INTERPRETAÇÃO ANALÍTICO COMPORTAMENTAL DO PROGRAMA ECOELCE  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CE (Controle de estímulos) 
DAMIÃO SOARES DE ALMEIDA SEGUNDO; QUESIA FERNANDES CATALDO.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

A preservação do meio ambiente e a gestão dos recursos naturais se desdobram em diversos aspectos de sustentabilidade. Este tema é elencado 
como um dos valores necessários para a sobrevivência das culturas, dentro do referencial teórico da ética skinneriana. Pressupondo-se que o 
manejo de recursos naturais interessa a todos, o presente estudo buscou descrever e analisar a execução de um programa de bônus financeiro, 
nomeado Ecoelce, e sua contribuição para a prática de coleta seletiva do lixo no Estado do Ceará.  Para tanto se utilizou as unidades de análise 
meta e macrocontingência para avaliar a coleta seletiva de lixo como prática cultural, além de análises funcionais de comportamentos de quatro 
participantes do programa. Foram utilizados os documentos e dados oficias, o material escrito e audiovisual de divulgação e notícias de jornais. 
O Ecoelce estabelece contingências que controlam o comportamento dos participantes, provendo benefícios que variam de acordo com a 
quantidade e tipo de resíduos selecionados entregues nos postos de coleta. Identificou-se o programa como uma macrocontingência com 
entrelaçamento, já que o produto não seleciona a prática, ou seja, nem todos participantes são sensíveis ao produto agregado principal 
(preservação do meio ambiente). Já nas análises funcionais se constatou que a ação de coleta seletiva de lixo era promovida e mantida por 
estímulos diferentes, por exemplo, desconto na conta de energia, limpeza urbana e doação para instituição filantrópica. 
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TRANSPOSIÇAO FUNCIONAL ENTRE OPERANTES VERBAIS COM SUJEITOS DENTRO DO ESPECTRO AUTISTA:UMA REVISÃO  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
SH (Área da Saúde e/ou Hospitalar) 
TARITA ALMIRÃO DOS SANTOS BEZERRA; NAYLA NARA FERREIRA MOTA DA SILVA; LUCAS FERRAZ CÓRDOVA.  
UFMS, CAMPO GRANDE - MS - BRASIL.  
A partir da conceitualização proposta por Skinner em Verbal Behavior (1957), o comportamento verbal é analisado enquanto comportamento 
operante, consequentemente os chamados operantes verbais passam a ser entendidos como funcionalmente independentes entre si, o que 
vem sendo respaldado pela literatura empírica. Em decorrência desses achados a noção de que o desempenho de transposição entre operantes 
verbais se configuraria como mais uma categoria de comportamento a ser explicada ganha força. A escolha por estudos que investiguem esse 
desempenho com a população dentro do espectro autista se deu devido ao repertório verbal ser uma das principais áreas afetadas pelo 
transtorno, além do comportamento simbólico, desempenho esse que a transposição funcional busca também explicar. O presente estudo 
então, tem por objetivo conduzir uma revisão sobre a produção de artigos publicados com o tema de transposição funcional entre operantes 
verbais com pessoas dentro do espectro autista. Com base no critério da pesquisa (a saber: ser um estudo da análise do comportamento, ter 
como objetivo a transposição funcional, ser um artigo experimental e ter como sujeito pessoas dentro do espectro autista), um número 
consideravelmente reduzido de produção foi encontrado evidenciando a necessidade de pesquisa na área e principalmente com a população 
investigada. Os resultados são discutidos em termos da importância desses estudos para essa população, em vista da grande variação nos 
resultados e o uso aplicado que vem sendo feito para o ensino do comportamento verbal. 

EXIGÊNCIA E RESPONSIVIDADE NA INTERAÇÃO DE PROFESSORES COM ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
THAÍS CRISTINA GUTSTEIN.  
UNIPAR/UFPR, RENASCENCA - PR - BRASIL.  
A relação entre professores e alunos está cada vez mais sendo alvo de estudos e pesquisas, isso porque é indiscutível sua importância na vida 
escolar, principalmente em relação ao ensino de crianças. Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de conhecer o comportamento de 
professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental e a forma como interagem com seus alunos, em um município de pequeno porte, no interior 
do estado do Paraná. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados, um formulário online (Google Forms), em formato de questionário com 
16 perguntas sobre o perfil do professor e seu comportamento, 3 abertas e 13 fechadas (escala likert de 0 a 10), convidando todos os professores 
da Rede Municipal de Ensino (n=65) a participar, sendo respeitados os critérios éticos de pesquisa. Obteve-se o retorno de 54 questionários. 
Além de dados do perfil dos professores, foram organizadas classes de respostas para que o professor pudesse identificar os comportamentos 
que melhor definem a sua interação com alunos. Para este trabalho considerou-se como relevantes os resultados iguais ou superiores a 8 na 
escala likert. Os resultados apontaram que 93% dos professores reconhecem-se como participativos (elogia o comportamento adequado; 
incentiva boas ações; mostra-se como modelo; é afetivo; se preocupa com os alunos; ajuda quando alguém precisa; considera todos os alunos 
importantes); 91% considera-se exigente (coloca as regras com clareza; diz o que exatamente deve ser feito; cobra o cumprimento das regras 
por todos; cobra tarefas que eles possam cumprir; é consistente nos encaminhamentos) e 24% admitiram exceder-se (brigar, gritar, falar palavras 
duras) diante de comportamentos inadequados dos seus alunos (como conversas excessivas, levantar da carteira e andar pela sala, conflitos 
entre alunos). Conclui-se que são necessárias novas pesquisas que auxiliem na compreensão do comportamento dos professores na perspectiva 
dos alunos. 

TREINAMENTO DE CÃES DOMÉSTICOS: UMA ALTERNATIVA PARA ENSINO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
PAINEL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
YURI HENRIQUE BIZ LAPS; CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NUNES.  
FURB, BLUMENAU - SC - BRASIL.  

O ensino de Análise do Comportamento é parte fundamental para a formação de psicólogos e coloca o futuro profissional em contato com 
ferramentas que o possibilitam observar, analisar e controlar o comportamento. Tradicionalmente, para ensinar os princípios de Análise do 
Comportamento, instituições de ensino utilizam ratos em Caixas de Skinner ou Sistemas Virtuais que simulam condições experimentais. A 
primeira alternativa tem recebido críticas de natureza ética, pois os animais são criados e mantidos exclusivamente para fins de ensino, enquanto 
a segunda, críticas técnicas, pois o ambiente real parece não ser adequadamente representado pelo não real, trazendo prejuízos á formação dos 
estudantes. Este trabalho objetiva relatar uma experiência de ensino de  princípios básicos de Análise do Comportamento com a participação 
de cães em seus próprios ambientes domésticos, por meio exclusivo de reforçamento positivo. Estudantes de Psicologia escolheram cães 
domésticos dóceis, e identificaram excessos ou déficits comportamentais. Realizaram a linha de base, depois realizaram procedimentos de 
intervenção envolvendo modelagem, discriminação, encadeamento e esquemas de reforçamento, e por fim, reavaliaram o comportamento do 
animal. Os comportamentos eram registrados e as atividades eram filmadas e postadas num sitio de vídeos para observação e discussão dos 
demais alunos e professores, os  estudantes também redigiam relatórios das atividades realizadas. Esta prática se mostrou ética e tecnicamente 
viável para o ensino teórico e metodológico de Análise do Comportamento, proporcionando uma experiência prática real similar ao contexto 
profissional de intervenção. Esta atividade de ensino foi previamente aprovada pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Instituição. 
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REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE VARIÁVEIS SOCIAIS NO SEGUIMENTO DE INSTRUÇÕES  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
PATRICIA EL EL HORR DE MORAES; MATHEUS DA COSTA TRAVASSOS MENDES; GUILHERME PAWOSKI HUNZICKER; JULIANA SILVA RIBEIRO; 
EDUARDO SILVA RICETTI; MARLOS ANDRADE DE LIMA; BRUNO ANGELO STRAPASSON.  
UFPR, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Boa parte das contingências que produzem e mantém o seguimento de regras são estabelecidas socialmente. O presente trabalho tem como 
objetivo avaliar a produção empírica a respeito do efeito de variáveis sociais sobre seguimento de instruções. Foi realizada busca sistemática 
nos periódicos de Análise do Comportamento por artigos que avaliassem empiricamente o seguimento de regras. Essa busca foi complementada 
pelo recurso às listas bibliográficas dos textos encontrados. Ao todo foram avaliados 113 artigos experimentais sobre o seguimento de regras. 
As variáveis encontradas nos artigos foram comparadas às variáveis sociais indicadas por Zettle e Hayes (1982) e Meyer (2005) como relevantes 
para a análise do controle instrucional. A quantidade de estudos que incluiu variáveis sociais como variável dependente são apresentadas a 
seguir: monitoramento do falante (5), manejo de consequências relevantes pelo falante (7), credibilidade do falante (3), história de exposição a 
variadas regras e contingências (5) e discrepância no valor reforçador das consequências socialmente mediadas (0). Percebe-se com esse 
levantamento que os estudos que avaliam variáveis sociais na determinação do controle instrucional ainda ocorrem em pequena proporção 
(0,176) em relação à quantidade de estudos empíricos sobre o tema. Tal resultado reforça a necessidade de desenvolvimento de estudos que 
avaliam o efeito variáveis sociais no controle instrucional, afinal, o seguimento de instruções é um fenômeno eminentemente social. 

EFICIÊNCIA DE INCENTIVO FINANCEIRO, DA VALORIZAÇÃO SOCIAL E DA FUNÇÃO DO TRABALHO NO DESEMPENHO  
PAINEL 
PESQUISA BÁSICA   
FOR (Formação) 
ISADORA THAÍS DE OLIVEIRA; WILSON ZEM KOVALSKI; HELDER LIMA GUSSO.  
UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Programas motivacionais do tipo “funcionário do mês” são muito populares nas organizações, porém, não há dados empíricos que justifiquem 
sua utilização. Na literatura analítico-comportamental existe um conjunto de cinco experimentos publicados por dois grupos de pesquisadores. 
Em ambos os experimentos não houve aumento no desempenho dos participantes em função da utilização das variáveis típicas desse programa. 
No presente estudo foi realizado dois experimentos, no primeiro participaram 6 universitários e no segundo, 7. O experimento ocorreu em uma 
sala ampla e confortável. Foram utilizadas 7.000 miçangas, 13 rolos de silicone, balança de precisão e 12 envelopes contendo R$10. A atividade 
experimental foi colocar miçangas no fio de silicone, intercalando as cores. Foi utilizado um delineamento ABC intra-sujeito. As sessões tiveram 
duração de 7 minutos cada, com intervalos de 5 minutos entre elas. Tanto a linha de base (fase A) como a fase experimental (fase B) foram 
composta por 6 sessões. Somente no primeiro experimento houve a fase C, contendo 3 sessões. Na fase B foi eleito, a cada sessão, o “participante 
da rodada”. O critério de premiação foi a estabilidade no desempenho, entretanto, isso não foi evidenciado aos participantes. No primeiro 
experimento foi avaliado o efeito da valorização social e incentivo financeiro. Na fase C houve retirada da recompensa financeira. O segundo 
experimento se diferiu pela explicitação da função social da atividade. Com a inserção das variáveis independentes foi possível observar aumento 
na produtividade, no entanto, mesmo com a suspensão do incentivo financeiro o desempenho manteve-se superior a linha de base. Não fica 
claro se a manutenção dos desempenhos deve-se aos efeitos apenas da valorização social dos participantes ou por efeito da história de 
reforçamento por meio financeiro. Os dados obtidos indicam que outras variáveis importantes precisam ser investigadas para a compreensão 
do desempenho em tarefas. 

ENTENDENDO OS NÍVEIS DE SELEÇÃO DA DISFUNÇÃO ERÉTIL E O MANEJO DE TÉCNICAS PARA TRATAMENTO CLÍNICO  
PAINEL  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CV (Comportamento verbal) 
MATEUS SILVEIRA ADRIANO.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Esse trabalho decorre de uma cadeira de Estudo Individual I que busca facilitar a aprendizagem em pesquisa e possibilitar treino em 
apresentações para os discentes da cadeira. Tendo isso, foi possível verificar em meus estudos sobre queixas sexuais, em específico, disfunção 
erétil, considerando que surgem em alta frequência na clínica, podem proporcionar aos alunos de graduação em psicologia o entendimento de 
conceitos utilizados em análise do comportamento, uma vez que este trabalho procura fornecer o entendimento dos níveis de seleção por 
consequências propostos por Skinner (1981), sendo importante salientar que a análise desses níveis é contextualizada à queixa de dificuldade 
de ereção. Além disso, proporciona uma aproximação do entendimento da prática clínica de um psicólogo analista do comportamento no manejo 
de ferramentas da ciência do comportamento para o tratamento desta demanda. Como metodologia, são utilizados quadros esquemáticos que 
dividem as contingências que atuam em cada nível da seleção desse comportamento e análises funcionais de situações onde esse 
comportamento ocorre e a partir disso são planejadas possíveis intervenções clínicas baseadas nas técnicas comportamentais. Essas técnicas 
em partes são fornecidas pelo Manual para tratamento cognitivo – comportamental dos transtornos psicológicos de Vicente Caballo. Foi possível 
avaliar que essa metodologia proporcionou entendimento mais hábil dos alunos acerca da temática. 
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PREVENÇÃO NA ESCOLA: DESENVOLVENDO COMPORTAMENTOS PRÓ-SOCIAIS EM CRIANÇAS  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
THAÍS CRISTINA GUTSTEIN.  
UNIPAR/UFPR, RENASCENCA - PR - BRASIL.  

As práticas escolares exercem grande influência sobre o comportamento dos alunos, sobretudo à maneira como estes apreendem a encarar os 
fatos cotidianos, resolver problemas e visualizar a realidade. Priorizar o desenvolvimento de comportamentos pró-sociais na escola contribui 
consideravelmente como práticas culturais no ensino de crianças. Classes de comportamentos socialmente habilidosos, com destaque para 
empatia, controle da impulsividade e da raiva, cooperação, convivência, respeito, justiça, responsabilidade, amizade e generosidade, contribuem 
como fatores de proteção ao desenvolvimento da criança, como aponta a literatura. Este trabalho, de caráter preventivo é direcionado à 
crianças, na faixa etária entre 04 e 12 anos, de Pré-escola até 5º. Ano. O trabalho é conduzido pelo serviço de psicologia escolar que atende 
anualmente 25 encontros grupais, de acordo com o nível escolar em que a criança estuda e de acordo com a faixa etária, com duração de uma 
hora e meia cada. A  metodologia utilizada engloba contação de histórias, palestras lúdicas, vídeos, teatros, dramatizações, entre outras, 
planejada para produzir experiências em crianças que possam ajuda-las na convivência. Além dos encontros, o desenvolvimento de 
comportamentos pró-sociais é planejado em parceria com professores regentes, que desenvolvem atividades no ambiente da sala de aula, 
propostas preferencialmente com frequência semanal (atividades de interação, dinâmicas, animações, desenhos, leituras, recorte e colagem 
outras) durante todo o bimestre. De forma geral, o comportamento dos alunos está modificando positivamente, embora gradualmente, 
reduzindo problemas como de apelidar, comportamentos agressivos de bater, chutar, correr excessivamente, inclusive auxiliando no 
desempenho escolar. Esses critérios de avaliação são verificados pelos professores e profissionais da escola que preenchem fichas bimestrais de 
acompanhamento de cada classe de alunos participante. 

CONDIÇÕES PARA O ENSINO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO NO BRASIL: RELAÇÕES ENTRE DADOS DA GRADUAÇÃO  
PAINEL  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
LUIZ ALEXANDRE BARBOSA DE FREITAS1; NATALIA MESQUITA MATHEUS2.  
1.UFMT, CUIABA - MT - BRASIL; 2.PUC-SP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

Com o objetivo de caracterizar o ensino de psicologia experimental (PE) e de análise experimental do comportamento (AEC) no Brasil, foi 
desenvolvido um questionário, abordando características das disciplinas, turmas e professores de Análise do Comportamento em cursos de 
graduação de Psicologia, e encaminhado a universidades do país. Os dados descritivos foram analisados por Freitas e Shiga (2015). No presente 
trabalho, desenvolvido pela ABPMC e ACBr, foram analisados dados de 160 IES e procurou-se identificar relações entre diferentes variáveis, tais 
como: presença e quantidade de professores habilitados a ministrar disciplinas AEC e PE, quantidade de disciplinas de PE e AEC oferecidas, carga 
horária das disciplinas e existência de laboratório real ou virtual. Também foram mapeados os livros adotados como referência das disciplinas. 
Na amostra, foi mais frequente a instituição oferecer uma disciplina com 60 e 89 horas-aula ou duas disciplinas com 120 a 180 horas-aula. Dentre 
os resultados, destacam-se: cinco IES que possuem carga horária de disciplinas de AEC ou PE acima de 30 h e uma ou duas disciplinas sem 
professor habilitado; em outras duas IES há apenas um professor habilitado e mais de 180h de disciplina; em nove instituições há três ou mais 
professores ministrando mais de 180h de disciplinas. Quanto menos professores habilitados a ministrar disciplinas de AEC e PE, maior a 
quantidade de alunos por turma. Nas IES cuja carga horária de disciplinas de PE ou AEC é acima de 119h foi mais frequente a existência de 
laboratórios reais do que virtuais. Os dados apontam para a necessidade de mais estudos sobre o ensino e a formação de analistas do 
comportamento em IES no Brasil. Além da análise de estrutura e condições de ensino, sugerem-se estudos que analisem os conteúdos previstos 
(p. ex. ementas dos cursos). Também sugere-se investigar se há especificidades nas IES que oferecem cursos de pós-graduação na área. 

TERAPIA ANALÍTICO COMPORTAMENTAL NA DEPRESSÃO: UM ESTUDO DE CASO NO HULW/UFPB  

PAINEL  

OUT (Outra) 

NILSE CHIAPETTI; VANESSA TOMAZ DE AMORIN; MELYSSA KELLYANE CAVALCANTI GALDINO; SHIRLEY DE SOUZA SILVA SIMEÃO.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, JOAO PESSOA - PB - BRASIL.  

Os transtornos psiquiátricos são produtos do entrelaçamento de fatores genéticos e de experiências do sujeito, manifestando-se através de um 
conjunto de comportamentos desadaptativos que são determinados e mantidos por múltiplas contingencias. A depressão é um dos transtornos 
mais comuns, caracterizando-se pela presença de sintomas como humor deprimido, anedonia, insônia ou hipersonia, perda ou ganho de peso, 
agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, auto depreciação ou culpa excessiva, redução da capacidade de concentração, 
lentidão de pensamento ou indecisão, e ideias recorrentes de morte ou suicídio. A doença gera prejuízos sociais e individuais, com queda na 
capacidade adaptativa, internamentos, diminuição da produtividade, déficits nas áreas sociais, funcionais e cognitivas. Na perspectiva analítico-
comportamental o indivíduo com depressão tende a apresentar redução na frequência de comportamentos reforçados positivamente 
(atividades prazerosas) e aumento nos comportamentos de fuga e esquiva de situações potencialmente aversivas. A meta, na terapia, é 
aumentar a frequência de comportamentos da primeira classe (enfrentamento) e consequentemente aumentar as chances de reforçamento 
para comportamentos emitidos. Objetivo: O objetivo do presente trabalho é apresentar resultados da intervenção analítico comportamental 
realizada com uma paciente de 44 anos, diagnosticada com depressão moderada. Método: o processo teve, até o momento, 12 sessões, que 
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ocorreram semanalmente e com  duração de 50 minutos. Desde o primeiro encontro até alcançar o estado de remissão da sintomatologia 
depressiva, foram realizadas análises funcionais do comportamento, as quais fundamentaram a avaliação e o estabelecimento de metas para a 
terapia, e também as intervenções. Resultados: O processo está em continuidade e a redução dos sintomas de depressão é evidente, com 
aumento da frequência de comportamentos de enfrentamento e consequente aumento da obtenção de reforçadores. 

TRANSTORNO DESAFIADOR DE OPOSIÇÃO: ANÁLISE DAS PRODUÇÕES PUBLICADAS NO JABA  
PAINEL  
IVAN ALVES DOS SANTOS; CAROLINE LEONOR DA SILVA; THIAGO VINICIUS MONTELEONE.  
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

O transtorno desafiador de oposição (TDO) é um padrão disruptivo de comportamento de difícil intervenção, caracterizado por classes operantes 

de desobediência, desafio e hostilidade, prejudicial à pessoa em diversos contextos, como por exemplo, na socialização. O TOD pode estar 

associado a outros transtornos comportamentais, o que dificulta as intervenções devido à falta de colaboração do cliente. Diante desse contexto foi 

realizado um levantamento no Journal of Applied Behavior Analysis, visando analisar as produções que propusessem ou testassem intervenções 

para o TDO, por meio das palavras-chave: Oppositional Defiant Disorder, Oppositional Behavior e Noncompliance. Observou-se que há poucos 

estudos publicados sobre o tema, sendo que a maioria desses foi escrita nos Estados Unidos (95%). Dos estudos encontrados, 45% foram publicados 

no século XXI, sobretudo após o ano de 2010, quando houve um aumento das produções. As intervenções mais utilizadas foram: reforçamento 

diferencial (25%), timeout (20%), instrução de alta e/ou baixa probabilidade (12,5%), economia de fichas e intervenções baseadas no estímulo 

antecedente (10%). Quanto aos resultados dos procedimentos, 83% das intervenções foram eficazes, principalmente o timeout e o reforçamento 

diferencial, que foi utilizado de diferentes formas, como por exemplo, no ensino de familiares a consequenciar os comportamentos inadequados 

do participante, que em sua maioria foram crianças e adolescentes com diagnósticos psiquiátricos. Conclui-se que apesar dos resultados dos 

procedimentos é necessário mais experimentos para averiguar qual a intervenção mais indicada para esses casos e quais as variáveis responsáveis 
pela modificação do comportamento, visto que os resultados e a amostra estudada variaram entre as pesquisas. 

DESEMPENHO ACADEMICO DE UNIVERSITÁRIOS: RELAÇÕES ENTRE CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO, CURSO E ÁREA DO CONHE  
PAINEL  
PESQUISA APLICADA  
ALESSANDRA SALINA BRANDÃO1; ALESSANDRA TURINI-BOLSONI2; SONIA REGINA LOUREIRO3.  
1,3.USP-RP, BAURU - SP - BRASIL; 2.UNESP-BAURU, BAURU - SP - BRASIL.  

Os estudos sobre a educação superior tem demonstrado que um grande número de estudantes universitários não concluem a graduação no período 

especificado pelas grades curriculares, com prejuízos para os mesmos e custos para a sociedade. Nesse sentido, o presente estudo objetivou 

descrever a frequência de estudantes de uma universidade pública paulista que concluíram o curso superior no tempo especificado pelas grades 

curriculares, considerando cursos e áreas do conhecimento. Participaram 1404 estudantes, sendo 588 de humanas, 604 de exatas e 212 de 

biológicas, ingressantes nos anos de 2007, 2008 e 2009. As informações sobre os dados escolares foram obtidas por meio de consulta aos registros 

oficiais da secretaria da universidade. Verificou-se que 47,15% dos estudantes concluíram o curso no período estabelecido pela universidade para 

cada curso, com a seguinte porcentagem de estudantes concluintes por área do conhecimento: 57,54% de biológicas, 54,76% de humanas e 36,09% 

de exatas. Os cursos com maiores porcentagens de concluintes foram Arquitetura (84,65%), Biologia (68,61%) e Relações Públicas (68,27%) e 

com menores porcentagens foram Desenho Industrial (22,50%), Física (26,42%) e Química (27,41%). Discute-se que esses dados podem 

fundamentar pesquisas futuras sobre os eventos relacionados à baixa frequência de estudantes concluintes do curso superior, entre elas a 

investigação do repertório de estudo e comportamental dos universitários, qualidade da relação entre professores e alunos, habilidades didáticas 

dos docentes e organização dos currículos acadêmicos. Ressalta-se a relevância de tais pesquisas por favorecerem intervenções preventivas  que 
visem o aumento do sucesso escolar entre universitários 

 

DESEMPENHO ACADÊMICO DE UNIVERSITÁRIOS, RELAÇÕES COM: HABILIDADES SOCIAIS, SAÚDE MENTAL, VARIÁVEIS S  
PAINEL  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
ALESSANDRA SALINA BRANDÃO1; ALESSANDRA TURINI-BOLSONI2; SONIA REGINA LOUREIRO3.  
1,3.USP-RP, BAURU - SP - BRASIL; 2.UNESP-BAURU, BAURU - SP - BRASIL.  

O ingresso na universidade pode ter impactos diversos  para o os estudantes, entre eles as dificuldades acadêmicas. Neste contexto, objetiva-se 

identificar variáveis preditoras do desempenho acadêmico de estudantes universitários no início da graduação, considerando as habilidades sociais, 

indicadores de saúde mental, variáveis sociodemográficas e variáveis escolares. Participaram 305 estudantes universitários, de ambos os gêneros 

e de diferentes cursos de graduação de uma universidade pública de São Paulo. Estes responderam aos instrumentos: Inventário de Habilidades 

Sociais, Questionário de Avaliação de Habilidades Sociais, Comportamentos e Contextos para Universitários, Versão reduzida do Inventário de 

Fobia Social, Inventário de Depressão de Beck  e Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-IV. Adotou-se como  medidas de desempenho 

acadêmico as médias das notas obtidas no início do curso, considerando como tal , até um semestre antes do meio do curso. Os instrumentos foram 

codificados conforme as normas e adotou-se o nível se significância de p<0,05. As comparações univariadas foram conduzidas pelos testes  t e 

qui-quadrado e em seguida procedeu-se a análise de regressão logística. Os resultados mostraram que as variáveis saúde mental pela medida da 

SCID e o fator autocontrole da agressividade do IHS- Del Prette foram preditores do desempenho acadêmico , sendo que os universitários com 

indicadores de problemas de saúde mental e com maior autocontrole  tiveram médias de desempenho acadêmico menores no início da graduação. 
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Discute-se a necessidade de medidas de proteção para a saúde mental de universitários e de  investigações futuras sobre o papel das habilidades 

sociais nos currículos acadêmicos 
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EPIGENÉTICA E COMPORTAMENTO  
MESAS-REDONDAS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CUL (Cultura) 
TAUANE PAULA GEHM1; BRENO PITOL TRAGER2; LIANE JORGE DE SOUZA DAHAS3; FERNANDO ALBREGARD CASSAS4; BIANCA BATISTA 
DALMASO5; CAROLINA LAURENTI6.  
1.LABORATÓRIO DE ANÁLISE BIOCOMPORTAMENTAL, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2,6.LABORATÓRIO DE 
FILOSOFIA E METODOLOGIA DA PSICOLOGIA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, MARINGA - PR - BRASIL; 3.LABORATÓRIO DE 
PSICOFARMACOLOGIA, INSTITUTO DE PSICOLOGIA, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 4.CENTRO PARADIGMA, SÃO 
PAULO - SP - BRASIL; 5.CLÍNICA PARTICULARL, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  
A díade organismo e ambiente sempre foi alvo de discussão em diferentes áreas do conhecimento. Algumas questões continuam desafiando 

estudiosos no assunto: como se dá a relação entre organismo e ambiente? O organismo seria mero reflexo de determinações ambientais? O 

ambiente seria produto da atividade do organismo? Esta mesa-redonda pretende enfrentar essas questões situando o debate em estudos 

teóricos e empíricos sobre as relações entre epigenética e comportamento. O primeiro trabalho discute algumas acepções da palavra 

‘epigenética’ por meio de uma exposição histórica sobre as relações entre epigenética e epigênese. Com base nesse itinerário, delineia-se um 

panorama dos principais usos do termo ‘epigenética’, contribuindo para que os estudos sobre esse tema possam estar assentados em bases 

conceituais mais claras. Já no segundo trabalho, a epigenética é problematizada na interface entre biologia evolutiva e teoria do 

comportamento de B. F. Skinner. Discute-se como os achados da epigenética têm colocado em xeque a concepção de evolução neodarwinista 

centrada no gene. Argumenta-se ainda que tais achados fundamentam uma teoria complexa da evolução, na qual o comportamento – 

entendido em sua acepção skinneriana – poderia ser considerado a unidade propulsora do processo evolutivo. O terceiro trabalho mostra 

como os estudos epigenéticos podem lançar luz sobre a etiologia, o modo de funcionamento e o tratamento de diversas psicopatologias, a 

exemplo da esquizofrenia. Mecanismos epigenéticos podem esclarecer questões como a hereditariedade da esquizofrenia, mostrando a 

necessidade de uma abordagem multidimensional, que considere a interação entre filogênese e ontogênese na explicação de psicopatologias. 

No contexto dessas discussões, a epigenética desponta como um campo de estudos promissor a ser considerado por aqueles interessados no 

estudo do comportamento. 

 

ANARQUISMOS E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
MESAS-REDONDAS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CUL (Cultura) 
CESAR ANTONIO ALVES DA ROCHA1; LUANA FLOR HAMILTON2; DIEGO MANSANO FERNANDES3; CARLOS EDUARDO LOPES4.  
1.LABORATÓRIO DE ESTUDOS DO COMPORTAMENTO HUMANO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SÃO CARLOS - SP - BRASIL; 
2.CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO E UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL; 3.LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM, UNESP, BAURU - SP - BRASIL; 4.LABORATÓRIO DE FILOSOFIA E METODOLOGIA DA PSICOLOGIA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
MARINGA, MARINGA - PR - BRASIL.  

Na história das ideias políticas, o anarquismo talvez seja uma das doutrinas que mais sofreu mal-entendidos e acusações infundadas. No caso 
da psicologia, o comportamentalismo radical de Skinner sofre de problemas parecidos: confusões envolvendo a noção de controle, as críticas à 
literatura da liberdade e até mesmo o simples fato de ser uma teoria de origem norte-americana, ainda alimentam concepções parciais e, por 
vezes, equivocadas acerca dos compromissos políticos da análise do comportamento. Tanto no caso do anarquismo quanto do 
comportamentalismo skinneriano, o antídoto para esses equívocos parece ser o mesmo: a pesquisa conceitual. Partindo dessa constatação, esta 
mesa redonda reúne trabalhos conceituais com dois objetivos: (i) esclarecer aspectos de teorias clássicas e atuais ligadas ao movimento 
anarquista, corrigindo imprecisões e confusões conceituais; e (ii) mostrar a possibilidade de articulação entre algumas ideias anarquistas e o 
comportamentalismo radical. O primeiro trabalho explora ideias anarquistas aplicadas ao campo epistemológico com os trabalhos de 
Feyerabend. Trata-se de mostrar que as críticas à autoridade científica são consistentes com algumas noções skinnerianas. O segundo trabalho 
continua a discutir a relação entre ciência e sociedade, mas agora na perspectiva de Bakunin. O trabalho mostra a possibilidade de articulação 
entre leis naturais e liberdade na proposta do anarquista russo, o que permite aproximações com o comportamentalismo skinneriano. O terceiro 
trabalho explora uma vertente mais contemporânea das ideias anarquistas, a ecologia social de Bookchin. Trata-se de mostrar que o 
municipalismo e a democracia direta de Bookchin aproximam-se de algumas propostas políticas encontradas em textos skinnerianos. Desse 
modo, a mesa pretende mostrar que o anarquismo pode ser útil para enfrentarmos o debate acerca do papel social da ciência do 
comportamento. 
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ATIVAÇÃO COMPORTAMENTAL 
MESAS-REDONDAS  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
FRANCISCO LOTUFO NETO; JULIANA HELENA DOS SANTOS SILVÉRIO ABREU; PAULO ROBERTO ABREU.  
USP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  
A Ativação Comportamental (BA) aplicada à depressão tem recebido marcante sustentação empírica nos últimos anos, apresentando 

resultados iguais ou superiores a terapia cognitiva e a medicação antidepressiva, mesmo em casos de depressão de moderada à severa.  Criada 

a partir dos primeiros trabalhos empíricos de P. Lewinsohn, a BA afirma que entender as variações comportamentais observadas nos 

depressivos implica necessariamente investigar quais variáveis que estariam instalando e mantendo os sentimentos de disforia. Segundo os 

seus autores, as características marcantes das pessoas deprimidas seriam as perdas de certo tipos de atividade associadas ao aumento de 

comportamentos como queixas, choro excessivo, irritabilidade e auto-crítica. Na BA os comportamentos do cliente e o contexto em que estes 

ocorrem são o foco da avaliação funcional. Nela o cliente aprende a ser ativo a despeito dos sentimentos negativos, agindo de acordo com um 

objetivo ou plano, ao invés de ficar sob o controle dos sentimentos. A presente mesa tem por objetivo apresentar os alicerces empíricos da BA 

de P. Lewinsohn, apresentando também um protocolo integrador adotado em clínica escola. 

 

O CASAMENTO: A SEXUALIDADE, O AMOR E O TÉRMINO  
MESAS-REDONDAS  
PESQUISA APLICADA  
Outra 
LIDIA NATALIA DOBRIANSKYJ WEBER1; ROSELI DEOLINDA HAUER2; CLOVES AMISSIS AMORIN3.  
1.UFPR, CURITIBA - PR - BRASIL; 2.FEPAR, CUITIBA - PR - BRASIL; 3.PUC-PR, CURITIBA - PR - BRASIL.  
 
Embora  o senso comum afirme que existem algumas “fases” sistemáticas em todos os casamentos, elas não dependem necessariamente do 

tempo, mas estão ligadas à diferentes contingências que permeiam a vida  de um casal. As relações são sempre dialéticas: a dialética vê o 

estado natural de um relacionamento como mudança, flutuação, evolução e movimento. Em caso de relacionamentos afetivos a regra parece 

ser que não existem regras perfeitas que possam servir para todos os casos. O ser humano está o tempo todo em mudança e um casal 

também.   Às vezes os membros de um casal podem mudar em direções muito opostas: um ser mais maternal, outro mais ambicioso, além do 

fato de que um casamento sempre é um pouco ambivalente também. Por exemplo, às vezes podemos sentir raiva de uma pessoa que amamos 

muito. Não podemos idealizar o outro ou a relação como perfeita, mas tomar consciência dos limites de cada um para proporcionar melhor 

equilíbrio à relação. Essa convivência dos opostos é uma coisa muito rica e dinâmica e cria uma unidade que proporciona ao casal muito apoio 

vida afora. Afinal, ter coisas novas ou relacionamentos novos todos os dias é muito cansativo. Um outro fator de ajustamento é quando o casal 

lida com a situação da necessidade de conformar-se com as regras sociais e a necessidade de ser distinto e especial. Na maior parte das vezes 

acabamos aprendendo uma porção de regras sociais extremamente supersticiosas e não somos conscientes disso. Em uma relação duradoura 

há diferentes estágios que se sobrepõem: a sexualidade, o afeto e as dores das perdas e lutos e recomeçar parece ser uma palavra de ordem 

em todas essas fases. A compreensão de que devemos sempre ser protagonistas, estímulos e ambiente, cenários e atores, é que torna um 

relacionamento de amor romântico  infinito. 

FAP, ACT E TERAPIA DA COMPAIXÃO: CONTRIBUIÇÕES DAS TERAPIAS DE TERCEIRA GERAÇÃO PARA A CLÍNICA  
MESAS-REDONDAS 
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
OUT (Outra) 
KAREN VOGEL1; ALESSANDRA VILLAS-BOAS2; MICHAELE TERENA SABAN3.  
1.INSTITUTO BRASILEIRO MINDFULNESS, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2.UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL; 3.MICHAELE 
SABAN CLINICA DE PSICOLOGIA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

O Objetivo desta atividade será apresentar as características de cada um dos modelos terapêuticos e suas principais contribuições para a prática 
clínica. A Psicoterapia Analítica Funcional desenvolvida por Kohlenberg e Tsai (1999) tem o objetivo de trabalhar questões interpessoais do 
cliente, através do desenvolvimento de uma relação terapêutica saudável. Desse modo, a FAP visa promover uma relação terapêutica íntima e 
emocionalmente intensa, na qual trabalha os Comportamentos Clinicamente Relevantes do cliente em sessão. A Terapia de Aceitação e 
Compromisso desenvolvida por Hayes e colaboradores (1999) propõe ensinar  o manejo de eventos abertos e encobertos a partir da observação 
de eventos encobertos aversivos sem respostas de esquiva (aceitação), observação dos comportamentos verbais encobertos (desfusão) e 
observação das respostas que produzem consequências almejadas mesmo que talvez tenham também consequências aversivas a curto prazo 
(valores), além da observação de respostas que são intrinsecamente reforçadoras (ações com compromisso). A Terapia focada na 
Compaixão desenvolvida por Paul Gilbert na década de 80 é definida como um modelo terapêutico que propõe uma nova forma de lidar com os 
sofrimentos e dificuldades do cliente. Pode ser entendido como o desenvolvimento de amparo e apoio internos. A compaixão caracteriza-se 
através de ações, ou seja, o principal objetivo deste modelo é o desenvolvimento de um modo mais compassivo de tratamento consigo mesmo. 
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COMPORTAMENTO GOVERNADO POR REGRAS: INQUIETAÇÕES CONCEITUAIS, EXPERIMENTAIS E APLICADAS.  
MESAS-REDONDAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
ADRIANA PIÑEIRO FIDALGO1; YARA CLARO NICO2; CAINÃ TEIXEIRA GOMES3.  
1,2.PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL; 3.PUC-SP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

A área de comportamento governado por regra levanta controvérsias nos âmbitos conceitual, experimental e aplicado. Diversos 
autores  (Abdelnur, 2012; Albuquerque, 2001; Mendonça, 2010;   Nico, 1999;  Sanabio & Abreu Rodrigues, 2002;  Veiga & Leonardi, 2011) têm 
apontado divergências teóricas acerca do conceito na análise do comportamento. Dada a diversidade de proposições e a ausência de consenso 
entre os principais autores da área, a presente mesa tem como objetivo apresentar: (1) as diferentes posições teóricas a respeito do conceito, 
(2) uma revisão de pesquisas experimentais sobre o tema, e (3) uma discussão a respeito da aplicação do conceito de regras na prática clínica. 

CULTURA E COMPORTAMENTO SOCIAL: REFLEXÕES SOBRE UNIDADES DE ANÁLISE E ESTRATÉGIAS DE EXPLICAÇÃO.  
MESAS-REDONDAS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
DIEGO ZILIO1; KESTER CARRARA2; CAMILA MUCHON DE MELO3; JULIO CÉSAR DE ROSE4.  
1,2.UNESP - BAURU, BAURU - SP - BRASIL; 3.UEL, LONDRINA - PR - BRASIL; 4.UFSCAR, SÃO CARLOS - SP - BRASIL.  

O campo da Análise Comportamental da Cultura é permeado por dissenções teóricas e metodológicas. Reconhece-se que uma das razões 
centrais para tal situação esteja na própria natureza complexa do fenômeno e que, por isso, talvez devamos aceitar a pluralidade como algo 
natural e inescapável. Por outro lado, tal aceitação não deve impedir o exercício de reflexão sobre questões que se mostrarem pertinentes para 
a área. O objetivo desta mesa-redonda é tratar de algumas dessas questões. A primeira apresentação focará as estratégias de construção de 
teorias no âmbito cultural a partir de considerações sobre as críticas de Skinner ao método hipotético-dedutivo e a sua proposta alternativa de 
ciência indutiva, de acordo com a qual os princípios teóricos devem ser extraídos dos dados e a própria indução deve ser vista como processo 
comportamental e não apenas lógico. A segunda apresentação elencará possíveis problemas associados ao processo de construção de conceitos 
quando o comportamento de teorizar não ocorre sob controle de dados empíricos. Como alternativa, será apresentada a proposta de Skinner 
segundo a qual a construção deveria idealmente ocorrer em três estágios (seleção do dado experimental básico, descrição ordenada de relações 
funcionais, e proposição de conceitos). Serão feitos paralelos entre as condições que levaram à proposição do conceito de operante e à 
proposição do conceito de metacontingência. A terceira apresentação, por fim, discorrerá sobre a proposta skinneriana de extensão do modelo 
de seleção por contingências para o campo das práticas culturais e a possibilidade do estudo experimental direto dos processos de variação e 
seleção cultural, focando-se especialmente a aplicabilidade do conceito de metacontingência. Avaliará também o papel da sobrevivência da 
cultura como ferramenta heurística e como elemento explanatório na investigação dos processos de variação e seleção. Argumentar-se-á que  a 
adoção da segunda alternativa pode resultar em tautologia 

TRANSFERÊNCIA DE FUNÇÃO: ASPECTOS HISTÓRICOS, CONCEITUAIS E PESQUISAS EXPERIMENTAIS RECENTES  
MESAS-REDONDAS  
PESQUISA BÁSICA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
WILLIAM FERREIRA PEREZ1; JULIO CÉSAR DE ROSE2; JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA3.  
1.PARADIGMA - CENTRO DE CIÊNCIA DO COMPORTAMENTO, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2,3.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SÃO 
CARLOS - SP - BRASIL.  

Os estudos sobre equivalência de estímulos abriram espaço para avanços na explicação comportamental de fenômenos complexos, tais como o 
funcionamento simbólico e a geratividade da linguagem. Em tais estudos, relações arbitrárias são estabelecida entre estímulos abstratos, 
usualmente por meio de tarefas de discriminação condicional, visando formar uma classe de estímulos equivalentes, substituíveis entre si no 
controle do comportamento. Por muitos anos, a substitutabilidade dos estímulos de uma classe de equivalência foi demonstrada exclusivamente 
pelos tradicionais testes das propriedades de reflexividade, simetria e transitividade, recomendados por Sidman e colaboradores. Em um dado 
momento, no entanto, foi verificado que quando uma nova função era estabelecida para um dos estímulos de uma dada classe de equivalência, 
os demais membros dessa mesma classe também adquiriam, indiretamente, a mesma função. Esse fenômeno foi denominado “transferência 
de função”. A presente atividade é composta por três trabalhos: o primeiro visa apresentar os “bastidores” e aspectos históricos que 
influenciaram as primeiras pesquisas sobre transferência de função; o segundo trabalho faz um resumo dos estudos clássicos e dos principais 
achados experimentais; o terceiro, por fim, apresenta dados recentes sobre o tema, produzidos em dois laboratórios brasileiros. 
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ANÁLISE COMPORTAMENTAL DA RELIGIÃO: SUPERSTIÇÃO, INTOLERÂNCIA E COMPORTAMENTOS PROBLEMÁTICOS  
MESAS-REDONDAS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
ALEXANDRE DITTRICH1; NATÁLIA SANTOS MARQUES2; PEDRO HENRIQUE DE FARIA SAMPAIO3; DANIEL FOSCHETTI GONTIJO4.  
1,3.UFPR, CURITIBA - PR - BRASIL; 2.USP, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 4.UFMG, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.  

A proposta desse trabalho é realizar análises comportamentais da religiosidade do ponto de vista comportamental e cultural. A partir desse 
enfoque, serão discutidos três aspectos gerais relacionados à religiosidade: sua relação com a superstição e comportamento supersticioso; a 
intolerância religiosa; e a relação negativa entre religiosidade e comportamentos problemáticos entre adolescentes. Cada trabalho que compõe 
essa mesa discutirá a religião abordando, pelo menos, um desses aspectos e tendo por base o modelo analítico-comportamental para a análise 
de comportamentos individuais e fenômenos culturais. Entende-se que tais considerações podem contribuir para expandir nossa compreensão 
sobre as relações de controle presentes nesse conjunto de práticas culturais que, embora recorrentes nas mais diversas culturas e entre uma 
ampla gama de indivíduos, ainda se mantêm pouco investigadas entre analistas do comportamento.  

IDENTIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES PRÉ-REQUISITO NO COMPORTAMENTO DE LER  
MESAS-REDONDAS  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
ARIENE COELHO SOUZA1; RAFAEL DIEGO MODENESI2; PETER ENDELMANN3; CANDIDO V B B PESSOA4.  
1,4.PARADIGMA CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO COMPORTAMENTO, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2.USP E PRÓ-ESTUDO, SÃO PAULO - SP 
- BRASIL; 3.USP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

Uma análise comportamental da leitura requer a identificação e descrição das relações de controle de estímulos envolvidas na aquisição e 
manutenção deste repertório. Na presente mesa redonda serão apresentadas as possibilidades de intervenção em pessoas com dificuldades de 
leitura a partir da avaliação e desenvolvimento das habilidades constituintes deste repertório, de ajustes na coordenação óptico-ocular  e do 
manejo da "amplitude perceptual" importante para a fluência da leitura. 

O USO DE FILMES COMO ESTRATÉGIA PARA COMPREENSÃO DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO EM DIFERENTES CONTEXTOS  
MESAS-REDONDAS  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
MYRNA ELISA CHAGAS COELHO MATOS1; LUCIANA APARECIDA ZANELLA GUSMÃO2; ANA BEATRIZ BEATRIZ BURIN3; PAULA FERRARESI4.  
1.CENTRO MÉDICO DE RIBEIRÃO PRETO E IACEP-RIBEIRÃO PRETO, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL; 2.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA E 
IACEP-LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL; 3.UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL; 4.IACEP-RIBEIRÃO PRETO, 
RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL.  

A análise do comportamento tem se consolidado como um campo científico importante para a área da Psicologia, trazendo contribuições 
significativas para os mais diversos contextos sociais. Assumindo a perspectiva da psicologia comportamental, a mesa proposta objetiva 
apresentar, de forma sistematizada e descritiva, intervenções profissionais em três diferentes contextos, todos se apropriando do uso de filmes 
como ferramenta para a discussão e compreensão de pressupostos analíticos comportamentais. Inicialmente, é apresentado um trabalho que 
descreve o Programa de Treinamento e Desenvolvimento da Prefeitura do Município de Londrina e apresenta as capacitações que utilizaram 
filmes e vídeos como recursos didáticos para treino de análises funcionais de comportamentos ocorridos no contexto de trabalho. Em seguida, 
discutindo o processo psicoterápico, é apresentado um segundo trabalho que busca descrever e refletir sobre a utilização de filmes como 
instrumento terapêutico a partir da discussão de um caso clínico no qual o uso de filmes mostrou apresentar relevância terapêutica. Neste 
trabalho, é discutida a utilização de dois filmes que possibilitaram ao cliente entrar em contato com eventos privados, permitindo análises mais 
efetivas do terapeuta e maior autoconhecimento do cliente. O terceiro e último trabalho descreve o projeto “Cinema Comportamental” 
focalizando sua análise numa edição específica deste projeto em que foi utilizado o filme “As sete regras do amor”. Por meio deste filme, foi 
possível discutir sobre comportamentos governados por regras e modelados por contingências, bem como suas vantagens e desvantagens. As 
reflexões e propostas apresentadas nos três trabalhos não buscam estabelecer prescrições ou generalizações, mas procuram organizar e 
operacionalizar práticas profissionais que têm se mostrado eficazes no treino de análise funcional do comportamento em contextos que 
extrapolam o ambiente acadêmico. 
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ANÁLISE DE CASOS CLÍNICOS EM ACT E FAP: DESCRIÇÃO DAS CONTINGÊNCIAS PRESENTES NO PROCESSO TERAPÊUTIC  
MESAS-REDONDAS  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
CAMILA CARMO MENEZES1; FÁTIMA CRISTINA DE SOUZA CONTE2; VICTOR HUGO BASSETTO3; SIMONE MARTIN OLIANI4.  
1.PSICC/ FHO - UNIARARAS, ARARAS - SP - BRASIL; 2.PSICC/ INSTITUTO CONTINNUM, LONDRINA - PR - BRASIL; 3,4.PITÁGORAS/PSICC, 
LONDRINA - PR - BRASIL.  

A ACT é uma proposta de intervenção psicoterapêutica comportamental que se propõe a modificar contextos verbais produtores de sofrimento, 
principalmente com relação ao aumento da esquiva experiencial. A FAP destina-se ao tratamento de problemas de natureza interpessoal através 
da utilização da relação terapêutica como instrumento de mudança. Este trabalho tem como objetivo discutir a aplicação da FAP e da ACT em 
casos clínicos, considerando seus conceitos teóricos, técnicas e procedimentos. Para tal, serão apresentados três casos clínicos. O primeiro 
refere-se a aplicação da FAP e da ACT em um cliente com transtorno obsessivo compulsivo, que apresentava pensamentos referentes ao seu 
mal cheiro e respostas de verificação de limpeza e odor de terceiros. O adolescente encontra-se generalizando os comportamentos clinicamente 
relevantes de melhora, com terapeuta, novos grupos de amigos e envolvimentos amorosos. O segundo trabalho pretende discutir o uso de 
recurso metafórico, músicas e filmes, no processo psicoterápico analítico comportamental. Será destacado o uso de alternativas de 
operacionalização do responder contingente do terapeuta aos comportamentos do cliente relacionados á dependência de substancias. O uso 
do recurso metafórico facilitou o vínculo terapêutico e colaborou como recurso didático para ajudar o cliente a tatear respondentes dos quais 
se esquivava. No terceiro caso, pretende-se expor como a aplicação da ACT e da FAP foi realizada em um caso de ansiedade, com o objetivo 
específico de identificar e descrever os processos comportamentais ocorridos durante a aplicação destas duas intervenções segundo o 
behaviorismo radical de Skinner. O resultado deste processo terapêutico implicou em maior autoconhecimento do cliente frente às suas relações 
interpessoais, e desenvolvimento de novos padrões comportamentais. 

ESTRATÉGIAS DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO NA INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
MESAS-REDONDAS 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   
CUL (Cultura) 
DANIEL DEL REY1; GABRIELA PARPINELLI BUSSINGUER-BREDER2; ISABELA DAMASCENO CAMPOS JARDIM3; LIVIA RECH DE CASTRO4.  
1,4.NÚCLEO PARADIGMA, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2.NÚCLEO PARADGIMA, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 3.PUC-SP, CAMPINAS - SP - BRASIL.  

A Análise Aplicada do Comportamento nos oferece diferentes estratégias para promoção de comportamentos sociais no campo da inclusão. O 
objetivo da mesa é discutir essas possíveis estratégias com três estudos que englobam a inclusão de crianças com deficiência intelectual e 
desenvolvimento atípico no ambiente escolar até a vida adulta no ambiente de trabalho. A apresentação se iniciará com o trabalho “Treino de 
habilidades sociais no Transtorno do Espectro do Autismo: uma revisão de estudos do JABA” que teve como objetivo investigar estratégias 
comportamentais utilizadas no desenvolvimento das habilidades sociais em participantes com Autismo; seguido pelo trabalho: “Estória social e 
reforçamento diferencial na promoção de comportamentos sociais em crianças com Síndrome de Down matriculadas no ensino regular” que 
teve por objetivo promover comportamentos socialmente adequados ao contexto escolar; e um terceiro estudo: “Inclusão no mercado de 
trabalho: interface da análise do comportamento e o emprego apoiado” que tem por objetivo trazer dados de pesquisa que ilustram 
contribuições de Analistas do Comportamento para inclusão sob a perspectiva do Emprego Apoiado. A mesa pretende, principalmente, levantar 
discussões relacionadas à atuação do analista do comportamento em diferentes campos da inclusão. 

QUESTÕES RECENTES NA ANÁLISE DA VARIABILIDADE COMPORTAMENTAL  
MESAS-REDONDAS  
Outra 
MARIA HELENA LEITE HUNZIKER1; AMILCAR RODRIGUES FONSECA JÚNIOR2; LOURENÇO DE SOUZA BARBA3; GABRIELLE MARIA DE 
FIGUEIREDO4.  
1,2.UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 3.CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 
4.PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  
Esta mesa terá como objetivo apresentar estudos experimentais e conceituais que lancem luz sobre questões atuais no estudo da variabilidade 

comportamental. Abrindo a sequência de apresentações, será exposto um estudo experimental em que foi demonstrada a possibilidade de 

reforçamento negativo da variabilidade comportamental sob contingência de esquiva, o qual questiona a concepção de que contingências de 

esquiva, em particular, e controle aversivo, em geral, são incompatíveis com o comportamento variável. Em seguida, será apresentada uma 

caracterização da literatura analítico-comportamental sobre trabalhos experimentais desenvolvidos com participantes humanos, a qual 

explicitará aspectos que impedem uma compreensão mais ampla sobre o fenômeno em análise. Por último, será apresentada uma reflexão 

crítica sobre os dados até então produzidos nesta área de estudo, a qual questiona a suficiência desses dados para sustentar a tese de que a 

variabilidade é uma propriedade operante do comportamento. Com isso, espera-se atualizar o ouvinte acerca dos temas que, atualmente, têm 

sido foco de debate no campo de estudo da variabilidade comportamental. 
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COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS DA PRÁTICA CLÍNICA SOBRE TEMAS CONTEMPORÂNEOS  
MESAS-REDONDAS  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
MAXLEILA REIS MARTINS SANTOS1; GHOEBER MORALES2; HERIKA MESQUITA SADI3.  
1.CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL; 2.GHOEBER MORALES TERAPIA E COACGHING, BELO HORIZONTE - 
MG - BRASIL; 3.UNIVERSIDADE FUMEC, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.  
A contemporaneidade tem produzido uma série de mudanças no comportamento das pessoas. Novas tecnologias, acesso à informação em 

tempo real, demandas diversas no mercado de trabalho, crise econômica, instabilidade, exigências de produtividade. Tudo isso tem impactado 

na forma como as pessoas tem se relacionado com o mundo, tanto na esfera macro quanto micro. 

Diante deste cenário, e da evolução das terapias comportamentais e de outros ramos da ciência que agregam valor ao nosso trabalho 

enquanto terapeutas analítico-comportamentais, tem-se observado que muitos profissionais tem se dedicado ao estudo e à prática de temas 

específicos para dar conta de atender as diferentes demandas que tem aparecido.  O diálogo com outras ciências e ramos afins amplia nossa 

atuação, ao mesmo tempo que nos lança novos desafios. 

Neste sentido, o intuito deste trabalho é compartilhar a perspectiva e a experiência de três terapeutas em relação às práticas que eles vêm 

desenvolvendo em seus consultórios, de forma independente. Mais especificamente, pretende-se discutir como o Coaching, o Mindfulness e o 

uso da Classificação Diagnóstica adotada pela Medicina (especialmente em casos de Transtorno de Personalidade Borderline) têm afetado o 

trabalho terapêutico desenvolvido por eles. A ênfase desta proposta está em relatar a percepção particular de cada terapeuta sobre como os 

clientes têm sido afetados por aspectos da vida contemporânea e, como dito, a experiência na prática clínica com o uso de alguns recursos 

terapêuticos supracitados. 

ANÁLISE DE CONTINGÊNCIAS SOCIAIS NA CULTURA POP: ORGANIZAÇÃO SOCIAL DIANTE DO APOCALIPSE  
MESAS-REDONDAS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
FELIPE LUSTOSA LEITE1; LUIZ HENRIQUE SANTANA CONCEIÇÃO2; LUANA FLOR HAMILTON3; ANTONIO MAIA OLSEN DO VALE4.  
1.UNIFOR / IMAGINE, FORTALEZA - CE - BRASIL; 2.UFABC, SANTO ANDRÉ - SP - BRASIL; 3.CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO, SÃO PAULO - 
SP - BRASIL; 4.UFC, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Análise de contingências sociais em obras da cultura pop podem vir a ter duas funções: (a) uso como ferramenta didática par ao ensino de 
Análise do Comportamento e (b) possibilidade de planejamento de simulações e/ou mundos virtuais como ferramenta de treino 
comportamental. A presente mesa tem como objetivo analisar contingências sociais em obras da cultura pop. O primeiro trabalho teve como 
objetivo identificar algumas das contingências que permitiram a manutenção e a crise posterior da ditadura instalada na fazenda descrito no 
livro A Revolução dos Bichos de George Orwell e utilizar o sistema analítico-comportamental como base para reflexão sociológica baseada em 
um modelo funcional e externalista. O segundo trabalho teve como objetivo identificar quais paralelos são possíveis entre as obras A noite dos 
mortos vivos (1968), Despertar dos mortos (1978), Dia dos mortos (1985) e Terra dos mortos (2005) e as contingências sociais e políticas da 
sociedade ocidental contemporânea, assim como relaciona-las ao contexto histórico de sua produção. Já o terceiro trabalho apresentou como 
objetivo avaliar como a privação de recursos em situações pós apocalípticas podem servir como contexto para a coerção e para a cooperação. 
Espera-se que este grupo de trabalhos possa contribuir para recursos didáticos de ensino sobre análise do comportamento social e que possa 
contribuir para se planejar como o uso de contextos fantasiosos pode dar margem a simulações que permitem o treino de repertórios 
comportamentais. 

  



 

 

Anais do XXIV Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 
Comportamental 
São Paulo, SP, 19 a 22 de agosto de 2015. 

 
 

 

 

158 
 

ESTRESSE E TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS TRAUMÁTICO :MANEJO CLÍNICO E PESQUISA  
MESAS-REDONDAS  
PESQUISA APLICADA  
CV (Comportamento verbal) 
HERIKA MESQUITA SADI1; JOANA SINGER VERMES2; MAXLEILA REIS MARTINS SANTOS3.  
1.UNIVERSIDADE FUMEC, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL; 2.ASSOCIAÇÃO NUCLEO PARADIGMA, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 3.CENTRO 
UNIVERSITARIO NEWTONS PAIVA, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.  
 
O estresse é um fenômeno com dimensões biológicas e comportamentais que acomete grande parte da população mundial.  Selye foi um 

fisiologista que primeiro descreveu este fenômeno, chamando-o de “síndrome geral de adaptação”. O estresse considerado adaptativo é bem 

vindo e necessário para o indivíduo, à medida que o prepara para enfrentar uma situação nova, seja ela perigosa ou promissora. Contudo, o 

estresse crônico pode levar a diversos problemas, tais como depressão, transtornos de ansiedade e outras doenças. O Transtorno de Estresse 

Pós Traumático (TEPT), por sua vez, não está relacionado a estressores crônicos, mas também envolve uma dificuldade do indivíduo em se 

recompor de uma situação traumática passada. O TEPT ainda tem recebido pouca atenção no Brasil, embora seja evidente o número de 

vítimas que não se recuperam de situações tais como violência, catástrofes naturais, acidentes automobilísticos, assaltos, entre outros. Esse 

transtorno prevê que a pessoa tenha passado por um evento que envolva a exposição ou à ameaça consistente de risco de morte ou 

ferimentos graves para si ou para outros e apresente respostas emocionais intensas relacionadas a medo, desamparo ou horror. De acordo 

com o DSM 5, o TEPT  envolvem quatro dimensões de sintomas: o re-experimentar o evento traumático, a evitação de estímulos a ele 

associados, a presença persistente de sintomas de hiperestimulação autonômica e sintomas relacionados a rebaixamento afetivo e cognitivo. 

A presente mesa redonda pretende apresentar uma pesquisa sobre o manejo do estresse em professores de escolas estaduais, o manejo 

clínico do estresse pós traumático e  a utilização do mindfulness como um recurso terapêutico para o TEPT. 

O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS EM TERAPIA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL DE GRUPO.  
MESAS-REDONDAS  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
GERMANO HENNING; MARCUS TÚLIO ANDRADE; MATEUS BRASILEIRO REIS PEREIRA; DANIEL DEL REY; JOÃO MARIANO PEREIRA; CLARISSA 
PEREIRA.  
CONSULTÓRIO PARTICULAR, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

O objetivo é discutir os avanços da terapia analitico-comportamental de grupo para diversas faixas etárias e diagnósticos. A terapia de grupo 
mostra-se eficaz devido ao formato, que auxilia na aprendizagem e manutenção com pares. Os terapeutas intermediam as relações interpessoais 
através de atividades psicoeducativas, seguimento de regras, modelagem, modelação, descrição dos comportamentos, autocontrole, 
autoconhecimento. Assim, é dada a consequência dos comportamentos adequados para que os demais participantes passam a manter as 
habilidades aprendidas. Serão apresentadas três trabalhos: o primeiro utiliza RPG (Role Rlaying Game), que é um jogo no qual se interpretam 
personagens e criam narrativas colaborativamente, através de um sistema de regras pré-determinadas pelo narrador. Serão apresentadas dois 
grupos. O Grupo 1 é composto por três meninos de 9 anos diagnosticados com TEA e realizadas 26 sessões. O Grupo 2 por cinco meninos e uma 
menina com 13-19 anos diagnosticados com TDO, TDAH ou TH e realizadas 31 sessões. O segundo trabalho são dois grupos, compostos por 4-8 
participantes masculinos e diagnosticados com TEA com 13-17 anos e o segundo de 18-21 anos. Foram realizadas atividades cooperativas e 
competitivas no videogame e festival de piadas. O terceiro trabalho é um grupo com 6 participantes com três de cada sexo com 7-12 anos. O 
foco foi desenvolver as habilidades sociais para prevenir ansiedade e depressão. Foram 10 sessões semanais e mais duas sessões de follow-up. 
As sessões foram atividades lúdicas, estratégias de enfrentamento, resolução de problemas, repertório de aproximação e role playing. Os relatos 
indicam a possibilidade da utilização da terapia de grupo como ferramenta terapêutica para os clientes que apresentam déficit no repertório 
social e que passam a se vincular com maior facilidade com outros pares e aos outros tratamentos. 

INTERFACE PSICOTERAPIA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL E PSIQUIATRIA NO TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR  
MESAS-REDONDAS  
PESQUISA APLICADA  
Intervenção clínica no consultório 
MAIRA CANTARELLI BAPTISTUSSI1; CARLOS EDUARDO ROSA2; CARLOS HENRIQUE DA COSTA TUCCI3; JULIANA SETEM4.  
1.INBIO, RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL; 2.FMRP - USP, RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL; 3.ESTÁCIO-UNISEB, RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL; 
4.PSICOLOG, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL.  

O Transtorno Depressivo Maior (TDM) possui uma prevalência ao longo da vida de cerca de 16% na população geral. Existe uma projeção, 
segundo a Organização Mundial de Saúde para que a TDM seja em 2020 a segunda causa de incapacidade. Frequentemente está associado a 
outras comorbidades psiquiátricas, exigindo um diagnóstico diferencial. O tratamento e prevenção do TDM tornaram-se metas viáveis com o 
desenvolvimento dos tratamentos psicoterápicos concomitantes à farmacologia, tendo demonstrado resultados eficientes e recomendados 
pelos manuais internacionais para tratamento. Neste trabalho busca-se apresentar seus aspectos epidemiológicos, clínicos, biológicos, 
explorando-os dentro de uma perspectiva médica bem como apresentar uma explicação analítico-comportamental do TDM, discutir a depressão 
segundo a teoria analítico-comportamental e apresentar um relato de caso de um paciente com TDM discutindo as intervenções analítico-
comportamentais propostas. 
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ANÁLISE EXPERIMENTAL DE METACONTINGÊNCIAS: DADOS RECENTES  
MESAS-REDONDAS  
PESQUISA BÁSICA  
PE (Esporte e fitness) 
HENRIQUE VALLE BELO RIBEIRO ANGELO1; ARTUR LUIS DUARTE DINIZ NOGUEIRA2; ANDRÉ THIAGO SACONATTO3; THOMAS ANATOL WOELZ4; 
MARIA AMALIA PIE ABIB ANDERY5; JADE DE ARAUJO6; GUILHERME GARRÉ CORREIA7; PEDRO AUGUSTO DOS ANJOS CABRAL8; MARCELO 
BENVENUTI9.  
1.PUC-SP, UNIP, PRÓ-ESTUDO, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2,3,4,5,6,7.PUC-SP, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 8,9.USP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  
Análogos experimentais de metacontingências têm sido estudados desde 2004. O efeito da consequência cultural no que diz respeito à seleção 

de padrões de interação parece ter sido uma constante em todos os estudos mesmo envolvendo procedimentos diferentes para o estudo de 

metacontingências. Desde 2004, uma grande quantidade de várias foram investigadas, no entanto, algumas inconsistências nos dados têm 

sido encontradas, principalmente quando uma grande quantidade de variáveis é investigada ao mesmo tempo e poucas replicações têm sido 

feitas no que diz respeito a essas variáveis. O presente trabalho apresentará dois diferentes procedimentos para o estudo experimental de 

metacontingências e discutirá dados recentes acerca de variáveis que tentam lidar com a complexidade dos fenômenos sob foco de estudo. 

Dois dos trabalhos lidaram com a seleção de diferentes produtos agregados encontrando dados consistentes com a literatura, enquanto o 

outro estudo apresenta uma proposta de simplificação do procedimento a fim de identificar melhor o efeito de outras variáveis para além da 

consequência cultural. 

ANÁLISE EXPERIMENTAL DE FENÔMENOS SOCIAIS: DISCUSSÃO DE VARIÁVEIS EM DOIS DIFERENTES PROCEDIMENTOS  
MESAS-REDONDAS  
PESQUISA BÁSICA  
PE (Esporte e fitness) 
HENRIQUE VALLE BELO RIBEIRO ANGELO1; ARTUR LUIS DUARTE DINIZ NOGUEIRA2; ANDRÉ THIAGO SACONATTO3; THOMAS ANATOL WOELZ4; 
MARIA AMALIA PIE ABIB ANDERY5; LÍGIA MOSOLINO DE CARVALHO6; LUANA FLOR HAMILTON7; TAUANE PAULA GEHM8; MARIA HELENA LEITE 
HUNZIKER9.  
1.PUC-SP, UNIP, PRÓ-ESTUDO, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2.PUC-SP, PRÓ-ESTUDO, SAO PAULO - SP - BRASIL; 3,4,5.PUC-SP, SAO PAULO - SP - 
BRASIL; 6,8,9.USP, SAO PAULO - SP - BRASIL; 7.UNIVERSIDADE SÃO CAMILO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
A Análise do Comportamento tem se aproximado de diferentes áreas do conhecimento com a finalidade de estudar fenômenos sociais 

complexos. Algumas dessas áreas são a economia, a antropologia, a psicologia social experimental ou a sociologia. A partir dessa aproximação 

analistas do comportamento têm feito ajustes em procedimentos já utilizados por autores dessas áreas ou têm se baseado nesses autores 

para criar novos procedimentos. O presente trabalho visa discutir variáveis que podem estar envolvidas fenômenos sociais complexos a partir 

de dois diferentes métodos: o jogo dos bens comuns e o meta3. O primeiro é um método tradicionalmente utilizado dentro da teoria dos jogos 

e o segundo tem sido utilizado para o estudo experimental de metacontingências. Espera-se que a partir das apresentações variáveis possam 

ser discutidas e novos diálogos sejam estabelecidos gerando novos desafios conceituais e/ou metodológicos.  

AVALIAÇÃO DE PRÁTICAS DE ENSINO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO UTILIZANDO ANIMAIS, SOFTWARES E HUMANOS  
MESAS-REDONDAS  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
FELIPE EPAMINONDAS1; NICODEMOS BATISTA BORGES2; GABRIEL CARELI3; BRUNO ANGELO STRAPASSON4; HELDER LIMA GUSSO5; SAULO 
VELASCO6.  
1,2,3.UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU, SAO PAULO - SP - BRASIL; 4.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL; 
5.UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL; 6.UNIVERSIDADE PAULISTA, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

Por um lado, instituições de ensino superior (IES) argumentam que os benefícios pedagógicos do laboratório animal não justificariam o custo 
elevado com instalações, equipamentos e manutenção de animais, havendo alternativas didáticas igualmente eficazes, com menor custo. Além 
disso, alguma pessoas consideram que o uso de animais vivos para fins estritamente didáticos violaria princípios éticos, já que o resultado de 
cada experimento poderia ser previsto com confiança, baseando-se apenas em resultados anteriores. O emprego de softwares que simulam o 
comportamento de um animal vivo em uma câmara experimental tem sido proposto como uma alternativa didática viável, ética e 
financeiramente, em diversas IES brasileiras. Por outro lado, pode-se argumentar que a utilização desse tipo software ocorreria às custas de 
prejuízos na formação científica do estudante de Psicologia. Uma outra alternativa para o laboratório de psicologia experimental seria utilizar os 
próprios alunos como experimentadores e sujeitos experimentais. Esta mesa-redonda tem como objetivo apresentar diferentes maneiras de 
ensinar princípios básicos de análise do comportamento no laboratório didático utlizando animais, softwares de simulação e os próprios alunos 
como sujeitos experimentais, apresentando relatos de experiência e as vantagens e desvantagens de cada prática. 
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A INVESTIGAÇÃO DO PROCESSO DE MUDANÇA EM PSICOTERAPIA: A PESQUISADA PROCESSO  
MESAS-REDONDAS  
PESQUISA APLICADA  
Intervenção clínica no consultório 
ELISANGELA FERREIRA SILVA1; CLAUDIA KAMI BASTOS OSHIRO2; ALAN SOUZA ARANHA3; DANIEL AFONSO ASSAZ4; GABRIELA OLIVEIRA LIMA5; 
JOANA FIGUEIREDO VARTANIAN6.  
1.CONSULTÓRIO PARTICULAR, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2,3,4,5,6.USP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  
 
Diante das inúmeras Forças Tarefas da APA (American Psychological Association) ao longo dos anos, as pesquisas em psicoterapia avançaram 
consideravelmente com o objetivo de especificar os mecanismos de mudança clínica. Neste contexto, surgiram as pesquisas de processo que 
têm como objetivo investigar o que ocorre na sessão de terapia entre terapeuta e cliente, na tentativa de compreender esta interação como um 
possível instrumento capaz de produzir mudanças. Sabe-se que, na abordagem analítico-comportamental, estudar o processo de mudança (e 
não apenas os resultados em psicoterapia) é essencial, uma vez que a interação entre o indivíduo e o ambiente e os processos de aprendizagem 
decorrentes dessa interação constituem seu objeto de estudo. Metodologias têm sido criadas para se estudar o mecanismo de mudança clínica 
e o delineamento de sujeito único tem se destacado, já que sua principal premissa está no fato de que o participante é o seu próprio controle, 
ou seja, medidas repetidas ao longo do tempo são tomadas do mesmo participante. Neste delineamento de proposta idiográfica torna-se viável 
a possibilidade de se estudar o processo terapêutico. Para isso, instrumentos de medidas podem auxiliar na identificação das variáveis 
responsáveis pelas mudanças clínicas é preciso identificar, descrever, explicar e predizer os efeitos dos processos que trazem mudanças 
terapêuticas ao longo de todo o curso da terapia. Nesta perspectiva, a variabilidade intra-sujeito é o centro de investigação em psicoterapia. 
PESQUISAS COM CRIANÇAS E A TERAPIA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL: COMO CAMINHAR JUNTAS?  
MESAS-REDONDAS  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
JAIDE APARECIDA GOMES REGRA1; THAIS PORLAN DE OLIVEIRA2; TAUANE PAULA GEHM3; EMILEANE COSTA ASSIS DE OLIVEIRA4.  
1.CONSULTÓRIO PARTICULAR, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2.UFMG, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL; 3.NUCLEO PARADIGMA, SAO PAULO - SP - 
BRASIL; 4.UNINOVE, AGUA BRANCA - SP - BRASIL.  
Pesquisas desenvolvidas em análise do comportamento demonstram a necessidade de se formar um corpo de conhecimento que englobe 

tanto as pesquisas básicas como aplicada. As pesquisas básicas requerem maior entrosamento com a área aplicada no sentido de identificar os 

problemas com os quais se defrontam os profissionais da área aplicada. Esses profissionais por sua vez, dependem dos avanços na pesquisa 

básica para prosseguir nas pesquisas aplicadas e nas prestações de serviços. Um maior intercâmbio entre esses profissionais poderia favorecer 

os avanços na formação do conhecimento em análise do comportamento. 

O objetivo desta mesa é analisar pesquisas que demonstrem essa necessidade de integração entre pesquisa básica e terapia analítico-

comportamental. 

 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E NEUROCIÊNCIAS: ASPECTOS FILOSÓFICOS, EXPERIMENTAIS E PRÁTICOS.  
MESAS-REDONDAS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PC (Prática Clínica) 
DIEGO ZILIO1; FELIPE CORCHS2; MIRIAM GARCIA MIJARES3.  
1.UNESP - BAURU, BAURU - SP - BRASIL; 2,3.USP, SAO PAULO - SP - BRASIL 

Nesta mesa-redonda buscaremos refletir sobre a relação entre análise do comportamento e neurociências a partir de referenciais teórico-
filosóficos, experimentais e aplicados. A primeira apresentação discorrerá sobre a relevância e a atualidade das justificativas apresentadas por 
Skinner para a independência da análise do comportamento em relação à fisiologia tendo como parâmetro os avanços recentes em 
neurociências. Argumenta-se que o discurso da independência deva ser abandonado em favor do discurso da integração entre as áreas, 
consideração que abre caminho para as apresentações seguintes. A segunda apresentação discorrerá sobre as implicações para a prática clínica, 
tanto de psiquiatras quanto de terapeutas comportamentais, resultantes da interação entre análise do comportamento e neurociências. 
Ressalta-se que um grande desafio, ao se pensar em integração, consiste na comunicação entre as dimensões de pesquisa básica, pesquisa 
aplicada e aplicação. Nesse contexto, avalia-se a proposta de pesquisa translacional e suas implicações práticas para o estabelecimento de 
diálogos entre as neurociências e a análise do comportamento. A terceira apresentação, por sua vez, tratará da relação entre explicação 
comportamental e neurocientífica através de exemplos de pesquisas nas quais são exploradas as relações causais (ou relações funcionais) entre 
eventos fisiológicos e eventos comportamentais. Serão consideradas as possíveis contribuições dos dados produzidos pelas neurociências para 
a explicação do comportamento. 
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INVESTIGAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DO TERAPEUTA COMPORTAMENTAL E SUAS DIFICULDADES METODOLÓGICAS  
MESAS-REDONDAS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
OUT (Outra) 
ALESSANDRA VILLAS-BOAS1; CLAUDIA KAMI BASTOS OSHIRO2; SONIA BEATRIZ MEYER3; JOCELAINE MARTINS SILVEIRA4; GLENN M. 
CALLAGHAN5.  
1,2,3.UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL; 4.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL; 5.SAN JOSE 
STATE UNIVERSITY, SAN JOSE - ESTADOS UNIDOS.  
 
A área da pesquisa clínica comportamental vem se desenvolvendo ao longo dos anos, aumentando o corpo de evidências sobre os mecanismos 
de ação responsáveis pela melhora clínica, bem como suas evidências de resultados. Porém, tal crescimento vem ocorrendo com dificuldades 
que são inerentes a própria natureza dessa pesquisa. Se por um lado, visa-se investigar como a complexidade do processo terapêutico permite 
melhoras importantes na qualidade de vida dos clientes, por outro lado, simplificações clínicas são necessárias a fim de permitir investigações 
claras, com o necessário isolamento de variáveis que dá validade à pesquisa e credibilidade a seus resultados. Desse modo, o pesquisador clínico 
depara-se constantemente com uma série de decisões a serem tomadas a fim de diminuir os vieses que vão interferir na pesquisa, desde as 
intervenções a serem realizadas e avaliadas, passando pelas medidas de resultados escolhidas, pelo papel de cada um dentro da pesquisa e 
chegando até a padronização de análises entre diferentes pesquisadores, implicando em questões polêmicas de concordância. O objetivo do 
presente trabalho é problematizar tais questões que circundam pesquisas clínicas em dois importantes centros de pesquisa brasileiros e um 
americano, a fim de ampliar o diálogo entre diferentes laboratórios na busca de melhores soluções para questões base na pesquisa clínica. 
CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO NA REFLEXÃO DO FENÔMENO DA MEDICALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADO  
MESAS-REDONDAS 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   
OUT (Outra) 
SIMONE MARTIN OLIANI1; MARY ELLY NEGRÃO2; FELIPE PINHEIRO DE FIGEIREDO3.  
1.PSICC / PITAGORAS, LONDRINA - PR - BRASIL; 2.AMBULATORIO DE PSICOLOGIA - HOSPITAL DAS CLINICAS DE RIBEIRÃO PRETO, RIBEIRÃO 
PRETO - SP - BRASIL; 3.UNICESUMAR/USP, MARINGA - PR - BRASIL.  
A proposta desta mesa é refletir como  Analistas do Comportamento,  podem atuar frente à solicitação de pais e educadores de medicar 

crianças e adolescentes.  No cenario atual da educação, as crianças tem sido diagnosticas pelos “educadores” como hiperativas e desatentas. 

Os comportamentos das crianças, de atenção e concentração, nas duas ultimas décadas, sofreram alterações, e estudos na área apontam que 

foramm estimuladas pelo acesso desde cedo a tecnologias da informação, jogos para estimulação precoce da area intelectual, o advento do 

pai e da mãe no mercado de trabalho, tercerizando a educação do filho, e ainda não oferecendo consequencias contingentes aos 

comportamentos relacionados a convivencia social  e interpessoal. Verificou-se então um aumento de diagnóstico de transtornos na infancia. 

Os transtornos mentais na infância podem constituir um grande risco para o desenvolvimento sócio-cognitivo. Diante de sua importância, o 

Psiquiatra e o Psicólogo muitas vezes precisam somar esforços, objetivando a mais rápida e completa resolução da morbidade, e possibilitando 

retomar o desenvolvimento normal. Na medida em que a troca de informação entre a Psiquiatria Clínica e a Psicologia analítico-

comportamental tornou-se possível, favorecendo aos psicólogos  e psiquiatras clínicos a busca de classes funcionais possivelmente 

concomitantes dentro de um quadro sindrômico. Tentaremso refletir sobre como profissionais da psicologia e psiquiatria poderemos fazer 

frente aos riscos do diagnostico  equivocado, influenciado por descrição de topografia de pais e professores?; o que está acontecendo com a 

nossa sociedade para insistir na medicalização?;o que pode a longo prazo acontecer no organismo com o uso de 

substancia  psicoestimulante?;como a pisquiatria pode fazer frente a uma demanda crescente de solicitação de medicalização por pais e 

professores?;e como a Análise do Comportamento poderia contribuir  com os profissionais de saúde e educação, com relação à medicalização 

da vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anais do XXIV Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 
Comportamental 
São Paulo, SP, 19 a 22 de agosto de 2015. 

 
 

 

 

162 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessões Coordenadas 

 

 

 

 
 
  



 

 

Anais do XXIV Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 
Comportamental 
São Paulo, SP, 19 a 22 de agosto de 2015. 

 
 

 

 

163 
 

SERVIRÃO OS PRINCÍPIOS COMPORTAMENTAIS ÀS REVOLUCIONÁRIAS FEMINISTAS?  
SESSÕES COORDENADAS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
ANA ARANTES1; ALINE GUIMARÃES COUTO2; JADE DE ARAUJO3; ANA ALICE PIERETTI4; IZADORA RIBEIRO PERKOSKI5; MARCELA DE OLIVEIRA 
ORTOLAN6.  
1.UFSCAR, SAO CARLOS - SP - BRASIL; 2.UFPR, CURITIBA - PR - BRASIL; 3,4.PUC, SAO PAULO - SP - BRASIL; 5.UEL, LONDRINA - PA - BRASIL; 
6.FAB, MANAUS - MA - BRASIL.  
 
Feminismo é a luta contra a dominação masculina e pela humanidade das mulheres identificadas com mulheres, que tem seu foco no 
contracontrole para acabar com a diferença de poder entre categorias de gênero. Usamos a análise de contingências sociais para interpretar os 
fenômenos descritos pelo feminismo em termos do comportamento dos indivíduos envolvidos nas práticas sociais estabelecidas pelo 
patriarcado. Os estudos apresentados têm como objetivo promover aproximações entre a análise do comportamento e o feminismo para 
sistematizar e fundamentar o conhecimento sobre variáveis implicadas e gerar a adoção de posições epistemológicas e éticas úteis e coerentes 
com a prática da Análise do Comportamento. Serão apresentadas cinco análises de práticas sociais que envolvem comportamentos de homens 
e mulheres. O primeiro estudo fará uma aproximação dos conceitos de patriarcado e agência de controle partindo da definição operacional dos 
termos usados no feminismo para falar da dominação masculina. O segundo estudo pretende discutir a questão da escolha feminina tendo como 
base os pressupostos analítico-comportamentais, como a análise de contingências sociais, a questão do determinismo probabilístico e da 
liberdade e de como a identificação de fontes de controle do comportamento pode contribuir no exercício do feminismo. No terceiro estudo 
queremos caracterizar a objetificação da mulher por meio de definições de diferentes áreas e apresentar uma possível interpretação analítico-
comportamental dessa prática cultural. O quarto estudo tem o objetivo de operacionalizar o conceito de empoderamento afim de colaborar 
para a geração de uma definição menos topográfica e mais funcional do conceito. Por fim, o quinto estudo faz uma leitura analítico-
comportamental do termo sororidade e das contingências presentes nas práticas que ele propõe e como essas práticas são úteis no 
fortalecimento da luta das mulheres por igualdade. 
 
ENSINO DE REPERTÓRIOS ACADÊMICOS UTILIZANDO EQUIVALÊNCIA DE ESTÍMULOS  
SESSÕES COORDENADAS  
PESQUISA APLICADA  
Educação 
ROSANA VALIÑAS LLAUSAS1; MELANIA MOROZ CCCC2; CELSO GOYOS3; RAFAEL VILAS BOAS GARCIA4; ANA ARANTES5; VERÔNICA BENDER 
HAYDU6; ELIAS NASSIM CHAMEL7; VANESSA CRISTINA ANGELOTTI8; MADELEINE REINERT MARCELINO9; LUZIA ZANLUQI10.  
1,2.PUC - SP, SAO PAULO - SP - BRASIL; 3,4,5,7,8,9.UFSCAR, SÃO CARLOS - SP - BRASIL; 6.UEL, LONDRINA - PR - BRASIL.  

A literatura, nacional e internacional, indica que a partir da proposição do modelo de equivalência de estímulos ampliou-se a gama de estudos 
sobre relações de equivalência, seja a partir de pesquisas básicas seja a partir de pesquisas aplicadas. No campo aplicado, destacam-se os estudos 
direcionados ao ensino de conhecimentos e habilidades para indivíduos com desenvolvimento típico e atípico.  Na presente mesa, são 
apresentados trabalhos  focalizando estudos com equivalência de estímulos.   Na área de matemática, apresenta-se análise da produção 
científica divulgada em periódicos nacionais e internacionais.    O aprendizado de frações em crianças surdas e ouvintes, todas sem conhecimento 
prévio de frações.  O efeito de um jogo no ensino de habilidades matemáticas de manejo de dinheiro.  No ensino de língua estrangeira, 
apresentam-se procedimentos de ensino do verbo ser e de palavras em espanhol.  Buscando ampliar estudos em equivalência de estímulos 
apresentam-se os efeitos do estabelecimento de classes de estímulos equivalentes e de procedimentos de facilitação na emergência de analogia. 
Os estudos evidenciam a  aplicabilidade do modelo de equivalência de estímulos para o ensino de diferentes repertórios.  
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CARACTERIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPORTAMENTOS COMPLEXOS COM BASE EM PROGRAMAÇÃO DE ENSINO  
SESSÕES COORDENADAS  
PESQUISA APLICADA  
Educação 
GABRIEL GOMES DE LUCA1; NAIADE BARETTO2; FERNANDA BORDIGNON LUIZ3; SILVIO PAULO BOTOMÉ4; NÁDIA KIENEN5; VALQUIRIA MARIA 
GONÇALVES6.  
1,2.UFPR, CURITIBA - PR - BRASIL; 3.UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL; 4.UFSC, FLORIANÓPOLIS - SC - BRASIL; 5,6.UEL, 
LONDRINA - PR - BRASIL.  

Programação de ensino ou, mais especificamente, Programação de contingências para desenvolvimentos de comportamentos consiste em um 
tipo de atuação constituída por etapas de produção de conhecimento, intervenção profissional e avaliação dessa intervenção. A Programação 
de contingências para desenvolvimentos de comportamentos é fundamentada nos princípios e fundamentos da Análise Experimental do 
Comportamento, em especial a noção de comportamento como interação entre as classes de respostas apresentadas pela pessoa e as classes 
de estímulos antecedentes que a antecedem e as classes de estímulos consequentes que se sucedem a ela. Seu objetivo envolve a caracterização 
dos comportamentos a serem desenvolvidos nos sujeitos-alvo da intervenção e o seu desenvolvimento a partir do planejamento de 
contingências de reforçamento. É objetivo desta sessão coordenada examinar contribuições recentes relacionadas ao processo de programar 
contingências para desenvolvimento de comportamentos. Entre tais contribuições: a) avaliação de expressões de comportamentos-objetivo em 
documentos oficiais (um Projeto Político Pedagógico de uma escola de Ensino Fundamental e os Parâmetros Curriculares Nacionais para 
disciplina de História) que indicam objetivos de ensino em disciplinas de Ensino Fundamental a partir dos conceitos de “variável”, “grau de 
variável” e “comportamento”, viabilizando o aumento da visibilidade a respeito do que está sendo proposto como “aprendizagem” e o 
consequente aperfeiçoamento de tais expressões; b) a construção de um programa de ensino para capacitar estudantes de graduação em 
Psicologia a “definir variáveis relacionadas a processos comportamentais”, aumentando a probabilidade de desenvolvimento de classes de 
comportamentos que constituem capacitação profissional de psicólogos, de forma eficaz e de qualidade. 

CONTROLE AVERSIVO E SEUS DILEMAS CONCEITUAIS: (MUITOS) PROBLEMAS E (ALGUMAS) SOLUÇÕES  
SESSÕES COORDENADAS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
DENIGÉS MAUREL REGIS NETO; CAROLINE BATINA RORATO; THALITA LIMA POSSMOSER.  
PUC-SP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

As definições claras e o rigor conceitual é uma marca da Análise do Comportamento. A exigência com tais definições repercute em pesquisas 
básicas, aplicadas, históricas e na atividade profissional. No entanto, como toda a área de conhecimento, algumas transformações são 
necessárias: a adoção de novos termos e o abandono de outros faz parte da transformação na direção de uma teoria mais útil. As definições na 
área (ou domínio) do controle aversivo é reconhecida como problemática por diversos autores. A própria circunscrição da área atualmente 
denominada como controle aversivo é questionada como factível ou significativa. Os três trabalhos apresentados pretendem 1) apresentar um 
panorama dos problemas na área, seguido de algumas possíveis soluções; 2) aprofundar a discussão dos dilemas na distinção entre reforçamento 
positivo e negativo; 3) apresentar uma análise mais aprofundada sobre a definição e relações do de timeout e a punição negativa. 

TOMADA DE PERSPECTIVA SOB A ÓTICA DA TEORIA DAS MOLDURAS RELACIONAIS: ACHADOS EXPERIMENTAIS RECENTES  
SESSÕES COORDENADAS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA; JAUME ARAN; CAROLINA COURY SILVEIRA.  
UFSCAR, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  

A Psicologia Cognitiva desenvolveu um programa de avaliação para alguns comportamentos específicos que tem atraído muita atenção. Esses 
comportamentos, os de tomada de perspectiva, têm sido principalmente estudados pela Teoria da Mente (Theory of Mind – ToM) e têm atraído 
pouquíssimo interesse de analistas do comportamento. Recentemente esse contexto tem começado a se modificar. A Teoria das Molduras 
Relacionais (Relational Frame Theory –RFT) tem se dedicado a uma interpretação comportamental que foca não somente as possibilidades de 
avaliação, mas também de intervenção para Tomada de Perspectiva. Neste simpósio serão apresentados conceitos fundamentais da Teoria das 
Molduras Relacionais para a Tomada de Perspectiva e também os principais achados experimentais sobre o tema com o seguinte foco: pesquisas 
com participantes de desenvolvimento típico e atípico. Por fim, será apresentado um panorama atual desta literatura, serão discutidas e 
justificadas a importância dessas pesquisas nestas duas populações e apresentadas sugestões para estudos futuros. 
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VARIÁVEIS DE CONTROLE DO REAPARECIMENTO E DA PERSISTÊNCIA DO COMPORTAMENTO  
SESSÕES COORDENADAS  
PESQUISA BÁSICA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
CARLOS EDUARDO COSTA1; FLÁVIA DA FONSECA HAUCK FERREIRA2; THAISSA NEVES PONTES3; JOSELE ABREU RODRIGUES4; THIAGO 
PITALUGA5; LORISMARIO SIMONASSI6; CARLOS RENATO XAVIER CANÇADO7; TALITA REGINA DE LIMA CUNHA8; MIRIAM GARCIA MIJARES9; 
GUILHERNE DUTRA PONCE10; LUCAS FRANCO CARMONA11.  
1,10,11.UEL-PR, LONDRINA - PR - BRASIL; 2,4,7.UNIVERSIDADE DE BRASíLIA (UNB), BRASÍLIA - DF - BRASIL; 3,5,6.PONTIFICIA UNIVERSIDADE 
CATóLICA DE GOIáS (PUC-GO), GOIâNIA - GO - BRASIL; 8,9.UNIVERSIDADE DE SãO PAULO (USP), SãO PAULO - SP - BRASIL.  
 
O objetivo da atividade é apresentar experimentos que demonstrem variáveis de controle de comportamentos que reaparecem em condições 
diferentes daquela em que foram reforçados e que persistem quando condições ambientais são alteradas. Pontes e Abreu-Rodrigues avaliaram 
a ressurgência de sequências de repostas com humanos, investigando o efeito do nível de dificuldade e do número de respostas por sequência, 
em testes com contexto de extinção ou de variação. Extinção foi mais favorável ao reaparecimento da sequência alvo que o contexto de variação. 
Sequências fáceis e com menor número de respostas reapareceram mais. Pitaluga e Simonassi investigaram Ressurgência de sequência de 
respostas de diferentes custos com humanos. Sequências menos emitidas em uma fase em que todas as sequências estavam em extinção, 
tiveram ressurgência acima de 80%, após uma fase de reforçamento e posterior fase de eliminação. Hauck e Cançado verificaram o efeito de 
diferentes proporções de comida dependente da resposta sobre a resistência à mudança em um experimento com ratos. Um múltiplo com três 
componentes esteve em vigor e a dependência variou entre componentes. A resistência foi geralmente maior em contextos em que a proporção 
de comida dependente foi menor, em testes de extinção. Ponce e cols investigaram o efeito da taxa de reforço sobre a resistência à mudança 
com humanos, utilizando o custo da resposta e a extinção como evento perturbador. A resistência à mudança foi maior no componente do 
múltiplo com maior taxa de reforço quando havia custo da reposta, porém não houve diferenças entre componentes quando em extinção. Cunha 
e Garcia-Mijares investigaram, com ratos, o efeito da autoadministração de etanol sobre a resistência à mudança na extinção e o efeito da 
descontinuação de administração aguda ou crônica de etanol na mudança comportamental. A retirada da administração aguda de etanol teve 
efeito de evento perturbador, este efeito não foi encontrado nas demais condições. 
 

GERONTOLOGIA E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: REVISÕES, TEORIA E PRÁTICA.  
SESSÕES COORDENADAS  
CV (Comportamento verbal) 
CARLA WITTER; MARIANNA BARBOSA YAMAGUCHI; CAROLINE LEONOR DA SILVA; THIAGO VINICIUS MONTELEONE.  
UNIV. SÃO JUDAS TADEU, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
A proposta dessa sessão coordenada é apresentar estudos sobre gerontologia e comportamento humano com ênfase no papel da Psicologia, 

em particular, da análise do comportamento na compreensão do idoso e o processo de envelhecimento. Os trabalhos foram desenvolvidos no 

Curso de Psicologia e no Mestrado em ciências do Envelhecimento da Universidade São Judas Tadeu (USJT), sendo a Dra. Carla Witter 

orientadora dos autores. A primeira pesquisa de autoria de Marianna Barbosa Yamaguchi investigou dois tipos de treino de memória em 

idosos saudáveis. O segundo trabalho de Caroline Leonor da Silva destaca a importância de estudar o processo de envelhecimento de pessoas 

com transtornos do espectro autista, pois essa população tem aumentado e exige atenção dos pesquisadores. A revisão de Thiago Vinicius 

Monteleone aborda a importância das pesquisas e da prática psicológica baseada em evidências para o avanço do conhecimento em 

psicoterapia voltada para os idosos. Por fim, a Dra. Carla Witter apresenta uma análise da produção científica sobre gerontologia, idosos e 

envelhecimento publicada em duas revistas científicas da área: Journal of Applied Behavior Analysis (JABA) e Journal of the Experimental 

Analysis of Behavior (JEAB). Acredita-se que a sessão contribuirá para a discussão sobre idosos e processo de envelhecimento na área da 

Psicologia Comportamental. 

CASOS CLÍNICOS DESAFIADORES: INDO ALÉM NAS INTERVENÇÕES.  
SESSÕES COORDENADAS  
PESQUISA APLICADA  
OUT (Outra) 
SILVIA SZTAMFATER1; MARIANGELA GENTIL SAVOIA2; KAREN VOGEL3; MARIA DE LOS ANGELES OLORTEGUI AGUINAGA4.  
1,4.IPQ - AMBAN, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2.CONSCIENTIA/IPQ - AMBAN, SAO PAULO - SP - BRASIL; 3.INSTITUTO BRASILEIRO DE 
MINDFULNESS, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Esta apresentação tem como objetivo aliar o conhecimento teórico à prática clínica, através de relatos de casos clínicos desafiadores.  Desta 
forma, quadros clínicos como  Transtorno de Ansiedade Generalizada, Depressão,  Transtorno Obsessivo Compulsivo e Fobia Social serão 
abordados  a partir de alguma das seguint es intervenções: Terapia Analítica Funcional, Mindfulness,  Terapia de Aceitação e Compromisso  e 
Compaixão                                . 
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O ESTUDO EXTRA-CLASSE: ANALISANDO AS PRÁTICAS ATUAIS  
SESSÕES COORDENADAS  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
NICOLAU KUCKARTZ PERGHER1; CLARISSE ZAMITH DOS SANTOS2; MARIANA JANUÁRIO SAMELO3; RAFAEL DIEGO MODENESI4; VINICIUS 
PEREIRA DE SOUSA5; HENRIQUE VALLE BELO RIBEIRO ANGELO6.  
1,2,5.PRÓ-ESTUDO / PUC-SP, SAO PAULO - SP - BRASIL; 3.PRÓ-ESTUDO / UNIP / UNASP, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 4.PRÓ-ESTUDO, SÃO PAULO - 
SP - BRASIL; 6.PRÓ-ESTUDO / UNIP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  
Essa sessão coordenada abordará diferentes perspectivas envolvendo o estudo extra-classe - o período em que os alunos não estão na escola. 

Haverá cinco apresentações: 1) pesquisas sobre o tema, 2) as práticas atuais existentes nas escolas, 3) técnicas disponíveis para a intervenção, 

4) um estudo de caso e 5) uma proposta de categorização de comportamentos de estudo esperados dos alunos 

REVISÕES DA LITERATURA SOBRE METACONTINGÊNCIA, MACROCONTINGÊNCIA E TRANSMISSÃO CULTURAL  
SESSÕES COORDENADAS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
ANGELO AUGUSTO SILVA SAMPAIO1; GEHAZI RAMIRIS BISPO2; CHRISTIAN VICHI3; LUIZ FELIPE COSTA ALVES4; NÚBIA SOUZA COSTA5; JADE 
CRISTINE TRINDADE MARTINS6; FELIPE LUSTOSA LEITE7.  
1.UNIVASF/USP, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2,4.UFPA/UNIVASF, BELÉM - PA - BRASIL; 3,5.UNIVASF, PETROLINA - PE - BRASIL; 6.UFPA, BELÉM - 
PA - BRASIL; 7.UNIVERSIDADE DE FORTALEZA / IMAGINE TECNOLOGIA COMPORTAMENTAL, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Cerca de 30 anos após a formulação do conceito de metacontingência e 10 anos após a realização do primeiro experimento sobre o tema, 
analistas do comportamento continuam a discutir e estudar fenômenos sociais, questionando seus conceitos e métodos. Além do conceito de 
metacontingências, outros foram propostos e estudados experimentalmente – como o conceito de macrocontingências. Os estudos realizados 
em outras áreas, como a que trata de evolução cultural de uma perspectiva evolucionista, também têm sido explorados por analistas do 
comportamento interessados no tema. O período transcorrido desde o início dos estudos sobre o tema, a variedade de métodos e resultados 
produzidos, e o interesse corrente sobre o tema justificam uma análise do corpo de conhecimento produzido. Essa atividade apresentará revisões 
de literatura sobre essas conceitos e temas, analisando criticamente as produções de anos recentes e propondo sugestões para o futuro da área. 
A primeira apresentação revisa a literatura sobre metacontingência entre 2009 e 2014, analisando a distribuição de pesquisas conceituais, 
básicas e aplicadas. A segunda apresentação revisa experimentos sobre evolução cultural (conduzidos por analistas do comportamento e por 
pesquisadores de perspectivas evolucionistas) entre 2009 e 2014, focando nos métodos de transmissão cultural empregados. A terceira e última 
apresentação revisa experimentos brasileiros que utilizaram metacontingência ou macrocontingência em seu desenvolvimento e análise, 
avaliando as principais manipulações realizadas, os objetivos de pesquisa e os resultados encontrados. 

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS PRESENTES NA INTERAÇÃO PAIS-FILHOS-ESCOLA E SEU IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO INF  
SESSÕES COORDENADAS  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
ANA CRISTINA ZORDAN RANI; JULIANA CASEIRO CASEIRO VIVIANI; AMANDA MUGLIA WECHSLER.  
UNIFAFIBE, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL.  

A interação entre pais e filhos e entre pais e escola apresenta uma relação importante com o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e 
escolar de crianças. A sessão coordenada proposta tem como objetivo expor diferentes pesquisas que tentam averiguar a qualidade das 
interações entre pais e filhos, o uso de determinadas práticas parentais e a relação entre pais e escola, tanto na percepção das crianças como 
de seus pais. Discutem-se possibilidades de intervenções com os pais, tais como instruções, modelagem e fornecimento de informações, de 
modo a desenvolver e aprimorar o repertório comportamental dos cuidadores e, consequentemente, alavancar o desenvolvimento de 
habilidades adaptativas nas crianças, no ambiente familiar e escolar. Além disso, são apontadas possibilidades de realização de intervenções 
com pais no ambiente escolar como forma de favorecer a comunicação pais-escola e ajustar as expectativas de ambos para que possam trabalhar 
em parceria no desenvolvimento escolar dos filhos. Por último, discute-se a problemática de instrumentos psicológicos baseados em auto relato 
devido a possibilidade de produção de tatos impuros. 
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ESTUDO DA ESQUIZOFRENIA PELA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: LEVANTAMENTO E ANÁLISE DA LITERATURA DA ÁREA  
SESSÕES COORDENADAS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CV (Comportamento verbal) 
FERNANDO ALBREGARD CASSAS1; LIANE JORGE DE SOUZA DAHAS2; ALCEU MARTINS3; BIANCA BATISTA DALMASO4; MARIA FERNANDA 
SPINOLA E CASTRO5; SUZANA LOPES ASCHAR6; HAMILTON MENDES SILVA7; MAIRA PEREIRA TOSCANO8; DENNYS SILVA OLIVEIRA9.  
1,3,4,7,9.PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2.USP, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 5,8.PUC, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 6.ANHEMBI-MORUMBI, 
SÃO PAULO - SP - BRASIL.  
 
A esquizofrenia, atualmente definida como Espectro Esquizofrênico, é definida como anormalidades em um ou mais dos seguintes campos: 
delírios, alucinações, pensamento ou fala desorganizada, comportamento motor desorganizado além de sintomas negativos (DSM-V). A Análise 
do Comportamento desde os trabalhos de Skinner, Lindsley e Solomon (1957) e Skinner (1959) preocupa-se com o estudo e com a intervenção 
em pacientes acometidos pelo quadro. O presente estudo, que está divido em três trabalhos, tem como objetivo apresentar o estado atual das 
produções científicas sobre esquizofrenia na Análise do Comportamento. O primeiro apresentará uma ampliação de um levantamento 
bibliográfico prévio apresentado no Encontro de 2014 da ABPMC. Nesse novo levantamento foram incluídos periódicos que não são 
especificamente de Análise do Comportamento, mas que são reconhecidos por possuírem publicações da área, além de periódicos da área 
médica. O segundo trabalho apresentará a análise dos trabalhos categorizados no levantamento como Revisão de Literatura. A partir dessa 
análise é possível descrever a mudança no direcionamento das pesquisas com Esquizofrenia no passar das décadas, bem como a constante 
transformação em sua definição. O terceiro trabalho tem como objetivo apresentar a definição atual de esquizofrenia (a partir do estudo das 
revisões de literatura realizada). O trabalho apresentará, também, as mudanças presentes no DSM-V com relação ao DSM-IV-TR e estabelecerá 
uma comparação entre as duas classificações. 
 
 
PESQUISAS EXPERIMENTAIS SOBRE TEORIA DAS MOLDURAS RELACIONAIS  
SESSÕES COORDENADAS  
PESQUISA BÁSICA  
CUL (Cultura) 
WILLIAM FERREIRA PEREZ1; ROBERTA KOVAC2; ILA LINARES LINARES3; ADRIANA PIÑEIRO FIDALGO4; YARA CLARO NICO5; RODRIGO RODRIGUES 
COSTA BOAVISTA6; CAINÃ TEIXEIRA GOMES7; GABRIELA DOS SANTOS8; SARAH FERNANDES9; DIANA FERRONI BAST10; JOÃO HENRIQUE DE 
ALMEIDA11; JULIO CÉSAR DE ROSE12; DANIEL CARO13; DERMOT BARNES-HOLMES14.  
1,2,3,4,6,7,8,9,13.PARADIGMA - CENTRO DE CIÊNCIA DO COMPORTAMENTO, SAO PAULO - SP - BRASIL; 5.SAO PARADIGMA - CENTRO DE 
CIÊNCIA DO COMPORTAMENTO, SAO PAULO - SP - BRASIL; 10,14.NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, MAYNOOTH - IRLANDA; 
11,12.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  
Essa proposta de sessão coordenada tem por objetivo apresentar quatro trabalhos experimentais sobre Teoria das Molduras Relacionais 

(Relational Frame Theory, RFT). Os estudos selecionados investigaram: (a) o estabelecimento de relações arbitrárias entre estímulos e seus 

efeitos sobre a transformação de função, (b) a transferência de controle contextual por relações de equivalência, (c) o desenvolvimento de 

medidas de esquiva experiencial baseados na latencia de resposta e (d) questões diversas relacionadas ao uso do Implicit Relational 

Assessment Procedure (IRAP).  

AVALIANDO PROCEDIMENTOS E PROCESSOS COMPORTAMENTAIS NO ENSINO DE CRIANÇAS COM AUTISMO.  
SESSÕES COORDENADAS  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
CARLOS BARBOSA ALVES DE SOUZA; FLÁVIA TERESA NEVES SILVA BACELAR; ELIZABETH BEZERRA NEVES; ANA CAROLINA CARNEIRO; FRANÇOIS 
TONNEAU; RENATA PINHEIRO; JULIANA SEQUEIRA; ROMARIZ DA SILVA BARROS.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELEM - PA - BRASIL.  

Esta sessão coordenada apresenta os resultados de três estudos que investigaram procedimentos e processos comportamentais envolvidos no 
ensino de crianças com autismo. O primeiro estudo buscou avaliar, com um delineamento de sondas múltiplas, as relações funcionais que podem 
ser estabelecidas entre estímulos condicionais sociais discriminativos/ reforçadores e os repertórios de atenção conjunta, tato e mando em 
crianças com autismo. O segundo estudo investigou a utilização de um procedimento de pareamento estímulo-estímulo para condicionar 
vocalizações em crianças de três a sete anos, com autismo e comprometimento no repertório vocal. O terceiro estudo procurou avaliar a 
recomendação de alguns manuais de intervenção de não reforçar respostas corrigidas no procedimento de correção com resposta ativa, para 
evitar o estabelecimento de uma dependência da dica usada na correção. O estudo analisou o efeito do reforçamento em um procedimento de 
correção com resposta ativa durante o ensino de tatos para crianças com autismo. 
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CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO PARA A ÁREA DA SAÚDE: FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS  
SESSÕES COORDENADAS  
CV (Comportamento verbal) 
PESQUISA APLICADA  
LUZIANE DE FÁTIMA KIRCHNER1; MARIA DE JESUS DUTRA DOS REIS2; MARIA LUISA MARINHO-CASANOVA3; TAÍS DA COSTA CALHEIROS4; 
MÁRCIA CRISTINA CASERTA GON5; CAMILA MUCHON DE MELO6; MARISA RICHARTZ FELICIO7; ROBSON ZAZULA8; LARISSA PIRES RUIZ9; 
JARDSON FRAGOSO CARVALHO10.  
1,2,9.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR), SÃO CARLOS - SP - BRASIL; 3,4,5,6,7.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL), 
LONDRINA - PR - BRASIL; 8.UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA), FOZ DO IGUAÇU - PR - BRASIL; 
10.FACULDADE DA CIDADE DO SALVADOR, SALVADOR - BA - BRASIL.  

A área da saúde avançou enquanto pesquisa e aplicação, exercendo o seu papel na compreensão de doenças e tratamentos com foco na adesão, 
prevenção e estilo de vida. Entretanto, a saúde sob a perspectiva da Análise do Comportamento ainda é um campo em construção. Este trabalho 
pretende apresentar algumas contribuições atuais da Análise do Comportamento a partir de estudos teóricos, correlacionais e de intervenção 
nessa subárea. Pressupostos teóricos e metodológicos da Análise do Comportamento serão discutidos, particularmente aqueles que podem 
fundamentar o fazer e o construir práticas que tenham como consequência a produção da condição de saúde. Posteriormente, discutem-se 
conceitos e medidas de avaliação de uma importante linha de investigação na área da saúde: a adesão ao tratamento médico. Processos de 
avaliação de quadros crônicos e com relativo impacto social, tais como Vitiligo e Tricotilomania, também são descritos. Finalmente, uma 
intervenção analítico-comportamental com mães de crianças com Dermatite Atópica é dada como exemplo. 

PARA CADA CASO UMA ESCOLHA: O USO DE DIFERENTES PROCEDIMENTOS NA CONDUÇÃO DE CASOS CLÍNICOS  
SESSÕES COORDENADAS  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
FABIOLA ALVARES GARCIA SERPA; JANICE DRAPALA FACHINI; KAREN MORAIS SILVA CAMPOS.  
INTERAC, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - BRASIL.  

O objetivo desta sessão coordenada é apresentar uma amostra dos trabalhos em clínica comportamental realizados por três profissionais do 
INTERAC SJCampos. Foram selecionados modelos de atuação considerando a adaptação de procedimentos e modelos para cada contexto. 

OBESIDADE E COMPORTAMENTO ALIMENTAR: O QUE AS PESQUISAS CONCEITUAIS, BÁSICAS E APLICADAS PODEM NOS ENSINAR?  
SESSÕES COORDENADAS  
CV (Comportamento verbal) 
PAOLA ALMEIDA1; BEATRIZ MORAES2; MARIA LUISA GUEDES3; EMERSON FERREIRA DA COSTA LEITE4; LUIS FELIPE CRUZ5; LIZANDRA 
BRANDANNI6; ANDREA PINHEIRO7; LEONARDO CHEFFER8.  
1.PUC_SP, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2,3,4,5.PUC-SP, SAO PAULO - SP - BRASIL; 6,7,8.UNIBAN, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade pode ser considerada um grave problema de saúde publica, afetando cerca de 10 

milhões de brasileiros. Estudos que avaliem aspectos determinantes deste fenômeno e que investiguem propostas eficazes de intervenção 

têm sido reconhecidos como uma importante contribuição científica, podendo gerar novas tecnologias dirigidas a esta população. Os trabalhos 

reunidos na presente sessão discutem variáveis que determinam o comportamento alimentar excessivo, frequentemente associado ao ganho 

de peso e ao diagnóstico da obesidade. Pesquisas básicas, conceituais e aplicadas estarão reunidas, levando a discussão acerca de aspectos 

que favorecem a continuidade de estudos na área, e a melhora dos tratamentos oferecidos. 

ECONOMIA COMPORTAMENTAL OPERANTE: DESCONTO TEMPORAL E PROBABILÍSTICO  
SESSÕES COORDENADAS  
PESQUISA BÁSICA  
CUL (Cultura) 
ARIELA OLIVEIRA HOLANDA; ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA; PAULO ROBERTO CAVALCANTI.  
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, BRASILIA - DF - BRASIL.  
A Análise do Comportamento tem se utilizado de conceitos e de metodologias tipicamente usados na Economia para melhor entender 
fenômenos comportamentais. A área denominada Economia Comportamental representa uma interseção entre Economia e Psicologia, de modo 
que os conceitos das duas áreas são empregados na investigação de como determinadas variáveis afetam a alocação de recursos. Dentre as 
principais áreas de investigação da Economia Comportamental, destacam-se o Desconto temporal e o probabilístico. Essas áreas se referem, 
respectivamente, à desvalorização que reforços sofrem em função do atraso existente entre o momento da escolha e o acesso a esses reforços 
e à desvalorização em função da probabilidade em recebê-los. Esta sessão coordenada tem por objetivo apresentar os principais conceitos e 
metodologias da Economia Comportamental Operante, com destaque para as áreas intituladas Desconto temporal e Desconto probabilístico e, 
a partir disso, apresentar um estudo empírico ilustrativo do campo, envolvendo Medidas Socioeducativas. Esse estudo expôs adolescentes em 
cumprimento de Medida Socioeducativa de Internação a escolhas hipotéticas cujas alternativas eram: (condição 1) cumprir, por um período 
mais curto, uma das quatro Medidas Socioeducativas previstas no ECA, imediatamente, ou cumpri-la, por um período mais longo, após algum 
atraso; (condição 2) cumprir tais medidas por um período mais curto, com certeza, ou ter alguma chance de não cumpri-las mas, caso tenha 
cumpri-la, seria por um período mais longo. 
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ANÁLISES DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA A RESPEITO DE DIFERENTES QUESTÕES DE RELEVÂNCIA PARA O CLÍNICO  
SESSÕES COORDENADAS  
Outra 
NICODEMOS BATISTA BORGES; LÍVIA AURELIANO; MARIANA CRISTINA VIEIRA FERNANDES; VANESSA BERLATO; ESTELLA APARECIDA DE 
OLIVEIRA; CAROLINA DE CAMPOS; GRAZIELLE WILLIAN BONFIM; ISABELA PERES CORDEIRO NASCIMENTO.  
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
A produção científica tem crescido a cada ano dificultando o acompanhamento das publicações. Diante disso, as pesquisas de análise de 

produção científica têm ganhado importância por permitirem que pesquisadores e/ou clínicos tenham acesso a um apanhado do que tem sido 

produzido nos seus diferentes temas de interesse. A presente sessão coordenada visa apresentar algumas pesquisas de análise sistemática da 

produção científica a respeito de temas de interesse de clínicos analítico-comportamentais e/ou de pesquisadores aplicados. Mais 

especificamente, os temas analisados foram: (1) Psicoterapia Analítica Funcional; (2) Transtorno Dismórfico Corporal; (3) Operações 

Motivadoras; (4) Aquisição de Mando e Tato. Como principal resultado, observa-se um aumento da produção científica em todas as áreas 

investigadas. 

COMPATIBILIDADE ENTRE TERAPIA ANALÍTICO COMPORTAMENTAL E ACT  
SESSÕES COORDENADAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
REGINA WIELENSKA1; FÁTIMA CRISTINA DE SOUZA CONTE2; YARA KUPERSTEIN INGBERMAN3; CLAUDIA LUCIA MENEGATTI4.  
1.IPQHCFMUSP, HUUSP, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2.PSICC, CONTINUUM, LONDRINA - PR - BRASIL; 3.IEPAC, CURITIBA - PR - BRASIL; 
4.CONSULTÓRIO PARTICULAR, CURITIBA - PR - BRASIL.  
A presente sessão coordenada se propõe a discutir a viabilidade e a coerência  do trabalho clínico analítico-comportamental ao adotar 
estratégias de ACT, para entendimento do caso, planejamento e implementação de procedimentos. Serão discutidas pesquisas na área, a 
formulação de caso, exercícios capazes de promover mudança e apresentado um  caso clínico que ilustra as discussões anteriores. 
 
CLASSES DE ESTÍMULOS E AQUISIÇÃO DE REPERTÓRIOS VERBAIS EM CRIANÇAS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM  
SESSÕES COORDENADAS  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
ROMARIZ DA SILVA BARROS; GRAUBEN JOSÉ ALVES DE ASSIS; ANALU DA COSTA TENÓRIO; ANA LEDA BRINO; RAFAEL ERNESTO ARRUDA 
SANTOS; KATARINA KATAOKA; CARLOS BARBOSA ALVES DE SOUZA.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELEM - PA - BRASIL.  
Esta sessão coordenada apresenta os resultados de três estudos que investigaram o papel da formação de classes de estímulos na aquisição de 
repertórios verbais em crianças com dificuldades de aprendizagem. O primeiro estudo foi desenvolvido em dois experimentos. No Experimento 
1 investigou-se a formação de classes de estímulos (via procedimento de reversões repetidas de discriminação simples – RRDS, com uso de 
consequências específicas compostas) e a expansão de classes formadas por RRDS com classes formadas por matching-to-sample (MTS) em 
crianças com autismo. No Experimento 2, procedimentos de RRDS e MTS com reforçamento específico composto foram utilizados para promover 
a formação/expansão de classes arbitrárias “feminino/masculino” e a produtividade de relações verbais autoclíticas. O segundo estudo 
investigou a emergência de relações de equivalência e de sentenças afirmativas e negativas em crianças com surdez profunda após o ensino de 
construções de palavras por meio de um procedimento de emparelhamento de acordo com o modelo por resposta construída. O terceiro estudo 
avaliou um procedimento de ensino para produzir e manter repertório de construção de sentenças na voz ativa e passiva, sob controle 
condicional de cores, em crianças com histórico de fracasso escolar. 
 
ENSINO DE REPERTÓRIOS DE MANDO E ATENÇÃO COMPARTILHADA A PESSOAS COM AUTISMO: REVISÕES DA LITERATURA  
SESSÕES COORDENADAS  
PESQUISA APLICADA  
CUL (Cultura) 
MICHELE SAYULLI MATSUMOTO1; FERNANDA RIZZI BITONDI2; MARCOS VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO3; DHAYANA INTHAMOUSSU VEIGA4.  
1,2.NÚCLEO PARADIGMA, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 3.UNIFESP, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 4.UFSCAR, SÃO CARLOS - SP - BRASIL.  
O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é caracterizado por déficits de interação e comunicação social e por um padrão de 

comportamentos, interesses e atividades restritos e repetitivos. A contribuição da Análise Aplicada do Comportamento no desenvolvimento 

de tecnologias de intervenção sobre repertórios socialmente relevantes a pessoas com TEA tem sido abundante e sistemática. Esforços têm 

sido especialmente despedidos na intervenção de repertórios tradicionalmente compreendidos sob o rótulo de linguagem, compostos por 

comportamentos tipicamente verbais e comportamentos relativamente mais elementares, porém necessários para que repertórios verbais 

sejam devidamente aprendidos. O objetivo desta sessão é apresentar três revisões sistemáticas da literatura sobre pesquisas aplicadas e/ou 

de intervenção conduzidas na Análise do Comportamento que forneçam evidências para a prática de profissionais no atendimento de pessoas 

com TEA. Os dois primeiros estudos levantaram artigos publicados nos últimos cinco anos sobre o ensino de repertórios verbais de mando. O 

primeiro estudo analisou os tipos de procedimentos utilizados para o ensino de mando; O segundo estudo analisou os procedimentos 

envolvidos na avaliação e promoção da generalização dos repertórios de mando ensinados a crianças; O terceiro estudo teve como objetivo 

analisar artigos de base analítico-comportamental que descrevessem intervenções sobre comportamentos de atenção compartilhada, 

considerados repertórios de pré-requisito para a aprendizagem de comportamento verbal e habilidades sociais. 
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PSICOLOGIA DO ESPORTE: ASPECTOS TEÓRICOS E APLICAÇÕES DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
SESSÕES COORDENADAS  
PESQUISA APLICADA  
SUS (Sustentabilidade/Responsabilidade Social) 
MÔNICA HELENA TIEPPO ALVES GIANFALDONI1; NATASHA HAYAMIZU2; MARCELO ABUCHACRA3; ALBERTO DA SILVA SANTOS4.  
1,3.PUC-SP, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2,4.INSTITUTO SEDES SAPIENTIAE, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

A Psicologia do Esporte é uma das especialidades reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia para o trabalho do psicólogo. Nos últimos 
dez anos há um crescente aumento de trabalhos na área. A Análise do Comportamento tem aplicado princípios desenvolvidos em laboratório 
para atuar em questões trazidas por esportes de alto rendimento, de reabilitação, educacional ou recreativo. Nesta sessão coordenada propõe-
se discutir tanto pesquisas teóricas - produção científica nacional na área de psicologia no esporte e intervenções em esportes com base na 
noção de metacontingências -, quanto aplicações analítico comportamentais - projeto de pesquisa com atletas de base para aperfeiçoar 
movimentos de chutes a gol e intervenção com treinador e atletas praticantes de Muay Thay para aumentar a variabilidade de golpes. 

PESQUISA E INTERVENÇÃO ANALÍTICO-COMPORTAMENTAIS EM EDUCAÇÃO  
SESSÕES COORDENADAS  
PESQUISA APLICADA  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
MARCOS SPECTOR AZOUBEL1; ANA ALICE PIERETTI2; MARIA ELIZA MAZZILLI PEREIRA3; LUISA SCHIVEK GUIMARÃES4; SÉRGIO VASCONSELOS DE 
LUNA5; HENRIQUE VALLE BELO RIBEIRO ANGELO6; VINICIUS PEREIRA DE SOUSA7.  
1,2,3,4,5.PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL; 6.PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO 
PAULO, UNIP, PRÓ-ESTUDO, SAO PAULO - SP - BRASIL; 7.PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, PRÓ-ESTUDO, SAO PAULO - SP - 
BRASIL.  
A Análise do Comportamento oferece diversas tecnologias para o ensino efetivo, porém elas não vêm sendo utilizadas em larga escala na 

educação. Um dos caminhos para lidar com essa questão é desenvolver e disseminar tecnologias de ensino viáveis para o sistema educacional. 

O presente trabalho se propõe a apresentar pesquisas e modelos de intervenção educacionais que possam se adequar às necessidades dos 

educadores e educandos. No trabalho serão apresentados um modelo de intervenção analítico-comportamental para o desenvolvimento de 

comportamento de estudo, uma discussão sobre as variáveis relevantes para a aprendizagem em Instrução Programada e uma proposta para 

capacitação de professores a fim de deixá-los sob controle dos comportamentos dos alunos. Ao fim serão discutidas as possibilidades de 

aplicação das tecnologias apresentadas e os aspectos teóricos envolvidos em tais propostas. 

PESQUISAS DE PROCESSO E RESULTADO EM PSICOTERAPIA  
SESSÕES COORDENADAS  
PESQUISA APLICADA  
OUT (Outra) 
RODRIGO NUNES XAVIER; EMERSON SIMÕES FILHO; MILENA GEREMIAS; SONIA BEATRIZ MEYER.  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

No campo da psicoterapia as pesquisas de processo investigam mudanças imediatas em sessão atribuídas ao que acontece na interação entre 
terapeuta e cliente (ex., efeitos do responder contingente do terapeuta) e as pesquisas de resultados investigam mudanças na vida do cliente 
atribuídas à psicoterapia (ex., estudos de eficácia). Historicamente tais linhas de pesquisa foram tidas como domínios separados, contudo nas 
últimas décadas os pesquisadores têm revisto este cenário e proposto pesquisas de processo-resultado. Dessa forma, o objetivo desta sessão 
coordenada é apresentar estudos que investigaram processos, resultados ou processos-resultados e destacar os métodos de avaliação utilizados 
em cada um deles. Para isso, foram reunidas três pesquisas sobre psicoterapia de base analítico-comportamental realizadas no Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo, sendo elas: (1) Psicoterapia Analítica Funcional em um estudo de caso de Transtorno Desafiador e de 
Oposição; (2) Psicoterapia Analítica Funcional e manejo de esquivas emocionais; e (3) Terapia Analítico-comportamental e manejo de metáforas. 
Os métodos utilizados nas pesquisas envolveram principalmente: (1) a utilização de delineamento experimental ou quasi-experimental; (2) a 
categorização de comportamentos do cliente e do terapeuta durante a sessão; e (3) a utilização de instrumentos padronizados de avaliação 
psicológica. Os resultados dos trabalhos indicam que é possível explorar relações entre resultados imediatos em sessão e resultados mais amplos, 
como evidências científicas sobre a eficácia e a efetividade da prática psicoterápica. 
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EVOCAÇÃO E REFORÇAMENTO NA PSICOTERAPIA ANALÍTICA FUNCIONAL  
SESSÕES COORDENADAS  
PESQUISA APLICADA  
OUT (Outra) 
RODRIGO NUNES XAVIER; NATALIA MINGIONE DA FONSECA; GUILHERME PAES; CLAUDIA KAMI BASTOS OSHIRO; SONIA BEATRIZ MEYER.  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
A Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) é uma abordagem clínica de base comportamental destinada ao tratamento de problemas 

interpessoais e cuja técnica tem sido descrita tradicionalmente em termos de cinco regras que devem ser aplicadas pelo terapeuta. Desde sua 

apresentação inicial, as Regras 2 e 3 (evocação e consequenciação) têm sido enfatizadas em textos teóricos e estudos empíricos sobre a FAP. 

Dessa forma, o objetivo desta apresentação é exibir diversos resultados de investigações preocupadas com a melhor descrição delas. Assim, 

(1) será verificado como um treinamento em FAP em um workshop afetou a aderência de terapeutas na implementação destas regras; (2) 

como se caracterizaram estas intervenções em um estudo de caso com delineamento experimental de sujeito único de reversão em que as 

condições foram diferenciadas de acordo com a realização de análises de contingências de fora da sessão (i.e., Terapia Analítica-

Comportamental [TAC]) ou da interação terapêutica (i.e., FAP); e (3) como intervenções infantis oriundas da TAC podem ser coerentes com as 

Regras 2 e 3 da FAP. Os resultados aqui apresentados devem contribuir com o conhecimento sobre e a disseminação da FAP. 

 

AVALIAÇÃO E ANÁLISE FUNCIONAL EM CONTEXTO APLICADO  
SESSÕES COORDENADAS  
PESQUISA APLICADA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
ILMA GOULART DE SOUZA BRITTO; ROBERTA MAIA MARCON; LORENA FLEURY MOURA.  
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS, GOIANIA - GO - BRASIL.  

O presente trabalho apresenta procedimentos de avaliação funcional utilizados em contextos aplicados para identificação de relações funcionais 
entre comportamento-ambiente, com ênfase na análise funcional. O trabalho desenvolve-se com o enfoque sobre a avaliação funcional e os 
procedimentos específicos para identificar os eventos em um ambiente que antecedem e mantém comportamentos-problema, tais como os 
procedimentos de avaliação funcional por observação indireta e por observação direta. E destaca a manipulação de variáveis como uma 
estratégia experimental utilizada para demonstrar as relações funcionais. Ênfase é dada à avaliação funcional experimental ou análise funcional, 
cujo desenvolvimento alcançou alto grau de precisão na identificação de múltiplas fontes de reforço para o comportamento-problema.  

ANÁLISE COMPORTAMENTAL DA CULTURA: EXPERIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO  
SESSÕES COORDENADAS  
PESQUISA BÁSICA  
PE (Esporte e fitness) 
FELIPE LUSTOSA LEITE1; THAÍS FERRO DE NOGARA TOLETO2; MARCELO BENVENUTI3; NATÁLIA SANTOS MARQUES4; THAIS MARIA MONTEIRO 
GUIMARÃES5; MARCUS BENTES DE CARVALHO NETO6; FELIPE AUGUSTO GOMES WANDERLEY7; EMMANUEL ZAGURY TOURINHO8.  
1.UNIFOR / IMAGINE, FORTALEZA - CE - BRASIL; 2.UFMT / USP, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 3,4.USP, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 5,6,7,8.UFPA, 
BELÉM - PA - BRASIL.  

A partir do conceito de metacontingência, um volume crescente de dados sobre a evolução de práticas culturais tem se desenvolvido na Análise 
do Comportamento. Nessa sessão serão apresentados quatro estudos que tem como objetivo avaliar o estabelecimento, manutenção e/ou 
variação da relação de metacontingência em diferentes condições. Os estudos serão apresentados tendo em vista suas similaridades, diferenças 
e implicações para a compreensão da noção de metacontingência e possibilidades de futuras investigações. Três desses estudos consistem em 
investigações experimentais conduzidas com microcultura de laboratório. O primeiro desses estudos utilizou um procedimento análogo ao de 
operante livre e teve como objetivo a investigar os efeitos da sobreposição de uma metacontingência ao desempenho operante de tríades em 
esquema de reforço em intervalo variável, com dois diferentes valores. O segundo estudo utilizou o mesmo procedimento do primeiro, e teve 
como objetivo avaliar os efeitos de diferentes procedimentos de suspensão da contingência entre eventos culturais e contingências 
comportamentais entrelaçadas (CCEs). O terceiro estudo experimental utilizou um procedimento de tentativas e teve como objetivo avaliar os 
efeitos do uso de reforçamento negativo sobre as CCEs de microculturas. O quarto estudo que compõe essa sessão consistiu em uma pesquisa 
aplicada que teve como objetivo avaliar os efeitos de um procedimento de intervenção cultural em uma fila de um restaurante universitário, 
manipulando o fornecimento de instruções descritivas sobre as contingências e metacontingências em vigor e instruções sobre a possibilidade 
de ganho de itens escolares contingentes a respostas de autocontrole ético entre integrantes da fila. Em conjunto, os esses estudos evidenciam 
o estabelecimento, manutenção e variação de metacontingências em diferentes contextos e relações de controle, fortalecendo assim a noção 
de metacontingência como uma unidade de análise de fenômenos culturais. 
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TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO (ACT) NA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA  
SESSÕES COORDENADAS  
PESQUISA APLICADA  
SUS (Sustentabilidade/Responsabilidade Social) 
BRUNO ANGELO MARCONI LIMA1; ROBERTA KOVAC2; MICHAELE TERENA SABAN3.  
1,2.PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL; 3.MICHAELE SABAN CLÍNICA DE PSICOLOGIA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
O sedentarismo nos ultimos anos tem se tornado um problema de saúde pública no Brasil e outros países desenvolvidos ou em 

desenvolvimento. Cerca de 46% da população brasileira é considerada sedentária, ou seja, pratica menos de 150 minutos de atividade física 

moderada por semana. Índices de sedentarismo estão associados a outros problemas de saúde graves, como doenças cardiovasculares e 

diabetes, entre outras. Profissionais da área da saúde tem buscado novas forma de intervenção, a fim de intensificar a prática de atividade 

física em indivíduos sedentários e com prescrição médica. Utilizando a terapia de aceitação e compromisso, uma nova tecnologia está sendo 

desenvolvida e esta sessão coordenada se propõe a apresentar esta tecnologia aos profissionais da área. Serão expostos, (1) uma pesquisa 

aplicada de mestrado profissional, onde um protocolo baseado na ACT foi desenvolvido, como tecnologia para promossão de atividade física, 

(2) a execussão de um dos exercícios centrais da intervenção com o público da sessão coordenada (exercício de desesperança criativa) e (3) a 

descrição dos processos comportamentais por trás do exercício, elucidando aspectos conceituais da ACT. 

MEDIDAS DE RESULTADO E ANÁLISE DA INTERAÇÃO TERAPÊUTICA EM PESQUISA CLÍNICA.  
SESSÕES COORDENADAS  
PESQUISA APLICADA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
BERNARDO DUTRA RODRIGUES1; DENIS ROBERTO ZAMIGNANI2; JAN LUIZ LEONARDI3; MARIANA DE REZENDE4; MARINA RAFAELA DANTAS5; 
THIAGO VINICIUS MONTELEONE6.  
1,2,3,4,5.PARADIGMA, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 6.SÃO JUDAS TADEU, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  
 
A pesquisa clinica vem se desenvolvendo cada vez mais com o passar dos anos. Variados tipos delineamentos de pesquisa (e.g., processo-
resultado, experimental, etc), bem como o uso de medidas de resultado mais sofisticadas tem garantido este avanço. A presente sessão 
coordenada tem como objetivo discutir alguns aspectos metodológicos da pesquisa clínica. Serão apresentados três trabalhos: duas revisões de 
literatura e projeto de pesquisa. A primeira revisão irá tratar de medidas de resultado utilizadas em pesquisas empíricas sobre FAP. A Segunda 
revisão tratará das medidas utilizadas pela literatura clínica para qualificar a ocorrência de insights dentre do setting clinico. O projeto 
apresentará um delineamento experimental de caso único ABAB. A discussão ainda serve para apresentar os trabalhos que vem sendo 
desenvolvido pelo Laboratório de Interação Terapêutica (LIT) do Núcleo Paradigma. 
 
TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO (ACT): ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO, RELIGIÃO E MINDFULNESS  
SESSÕES COORDENADAS  
PESQUISA APLICADA  
OUT (Outra) 
ROBERTA KOVAC; VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS; NAZARÉ COSTA; JHESSICA MONTEIRO; LEANDRO SALDANHA NUNES MOUZINHO; STEPHANIE 
MATOS SILVA; LUCAS ARANHA; THALLYSSA ALVES.  
NÚCLEO PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

A Terapia de Aceitação e Compromisso, pelo menos no Brasil, vem sendo foco de interesse de analistas do comportamento, seja para articulá-
la com a prática clínica de terapeutas comportamentais, seja para criticá-la ou diferenciá-la da Análise do Comportamento. Os trabalhos a serem 
apresentados nesta sessão se encaixam na primeira categoria (articular). O primeiro trabalho trata-se de uma dissertação de mestrado que teve 
como objetivo verificar os efeitos de diferentes intervenções (metáforas e exercícios experienciais), em uma mulher com diagnóstico de 
fibromialgia, submetida à ACT. Para essa pesquisa, foram elaborados dois protocolos de intervenção, trabalhando-se os processos de controle, 
desfusão, momento presente, valores e ação com compromisso, ao longo de 10 sessões. O segundo trabalho, uma monografia de graduação, 
investigou as regras sobre eventos psicológicos presentes em três livros da literatura neoprotestante, identificando especificamente os termos 
utilizados para se referir a eles, suas características e estratégias sugeridas para lidar com eles. Os dados encontrados foram discutidos a partir 
dos contextos sócio-verbais problemáticos e das fases para a flexibilidade psicológica propostas pela ACT. No último trabalho, de iniciação 
científica, aborda-se a utilização do Mindfulness (uma estratégia de intervenção usada pela ACT) em condições médicas, a partir de um 
levantamento de artigos que descreviam pesquisas empíricas com grupo controle. De modo geral, observa-se que os resultados encontrados 
nos três trabalhos evidenciam que apesar de propor formas de intervenção diferentes e usar uma linguagem própria (o que afasta muitos 
analistas do comportamento), a ACT pode ser incorporada à prática de terapeutas comportamentais. 
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ANÁLISE FUNCIONAL E TRATAMENTO DE PROB.GRAVES DE COMP.DE PESSOAS COM AUTISMO EM DIFERENTES CONTEXTOS  
SESSÕES COORDENADAS  
PESQUISA APLICADA  
SH (Área da Saúde e/ou Hospitalar) 
MECA COIMBRA ANDRADE; DANIELA DE SOUZA CANOVAS; MARINA SANTOS LEMOS; FLAVIA FRASCINO CASSARO; HENRIQUE COSTA VAL; 
CAMILA RIBEIRO SOARES; RAFAEL AUGUSTO SILVA.  
AUTONOMO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Análise Funcional e Tratamento de Problemas Graves de Comportamento de Pessoas Com Autismo em Diferentes Contextos 
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O CONCEITO DE ESTÍMULO NA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
PRIMEIROS PASSOS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
CANDIDO V B B PESSOA.  
NÚCLEO PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

O conceito de estímulos acompanha a Análise do Comportamento desde seu início e seu refinamento é tarefa constante. Nesta 
sessão de primeiros passos será feita uma revisão do conceito, apresentando-se a sua natureza genérica (propriedades, 
dimensões), funcional (efeitos definidores e não definidores) e transitória (condição ou mudança). Um estímulo será definido 
como uma mudança no ambiente que circunstancialmente exerce um ou mais efeitos em relação a uma classe de respostas. 

 
O QUE É PSICOTERAPIA ANALÍTICA FUNCIONAL?  
PRIMEIROS PASSOS  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
ALESSANDRA VILLAS-BOAS.  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

A Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) foi desenvolvida na década de 80 a partir dos preceitos do behaviorismo radical, na 
tentativa de promover melhoras clínicas em relacionamento interpessoais. Ao contrário do que se pensa, mais do que uma simples 
sistematização da relação terapêutica, a abordagem apresenta uma proposta de como potencializar os ganhos obtidos através 
dessa relação promovendo transformações amplas nos relacionamentos interpessoais do cliente. Para isso o terapeuta deve 
trabalhar com os chamados Comportamentos Clinicamente Relevantes do cliente que ocorrem em sessão e que apresentam 
paralelos funcionais com os problemas e objetivos do mesmo em seu dia a dia. Através de algumas regras básicas, o terapeuta 
deve auxiliar o cliente a vivenciar novas formas de se relacionar, modificando o comportamento dele em sessão. Para isso o 
terapeuta observa o responder do cliente (Regra 1), evoca (Regra 2) e reforça (Regra 3) comportamentos de melhora e verifica 
(Regra 4) os efeitos do próprio comportamento sobre o cliente. Ainda analisa funcionalmente as melhoras obtidas e propõe 
estratégias de mudança no dia a dia (Regra 5) a fim de aumentar as chances de generalização das melhoras para a vida do cliente. 
Porém, todo esse processo é feito com grande envolvimento por parte do terapeuta. A proposta não é que o terapeuta apenas 
auxilie o cliente nessa transformação, mas que, de fato, se envolva com o cliente emocionalmente nesse processo, vivenciando 
junto com ele a nova relação que está sendo construída dentro do contexto terapêutico. Para isso, o terapeuta deve estar atento 
às emissões de suas próprias respostas e também ao desenvolvimento do próprio comportamento na relação com o cliente, 
procurando superar suas próprias dificuldades em relacionamento interpessoais a fim de auxiliar seu desenvolvimento clínico. 
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O QUE É RESSURGÊNCIA COMPORTAMENTAL?  
PRIMEIROS PASSOS 
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS   
DA (Desenvolvimento Atípico) 
ALESSANDRA VILLAS-BOAS.  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
Psicólogos atuando em diferentes contextos deparam-se frequentemente com um fenômeno comportamental de volta de 
emissão de respostas que não vinham sendo mais emitidas há tempos. Por exemplo, é comum observarmos crianças voltarem a 
emitir respostas infantilizadas, como dificuldades em ir para a escola ou outras questões (escolares ou não), diante do nascimento 
de um irmãozinho; ou mesmo adultos que voltam a procurar um antigo namorado quando uma relação mais recente se rompe. 
Esse fenômeno tem sido descrito comportamentalmente como ressurgência comportamental. Inicialmente foi apresentado pela 
psicanálise com o nome de regressão e por volta da década de 40 passou a ser experimentalmente investigado. Os primeiros 
estudos investigavam, diante de situações aversivas, de punição para uma segunda resposta, a volta da emissão de 
comportamentos previamente adquiridos, mas que se encontravam ausentes no responder do organismo. Mais tarde, na década 
de 80, o estudo de tal fenômeno se ampliou e passou a investigar a volta na emissão de tais respostas também diante de situações 
de extinção de uma segunda resposta e não apenas de punição; e passou a ser entendido como um fenômeno induzido por um 
procedimento de extinção em vigor. Faz-se importante que tal fenômeno seja diferenciado de outros descritos na área, como 
variabilidade comportamental induzida por extinção ou mesmo o denominado como recuperação espontânea, para que tal 
conceito tenha valor explicativo e mesmo descritivo. Os limites entre esses diferentes fenômenos serão apresentados e discutidos. 
 
TOXICOLOGIA COMPORTAMENTAL: UMA (CURIOSA) INTRODUÇÃO  
PRIMEIROS PASSOS  
PESQUISA BÁSICA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
ANDRÉ AMARAL BRAVIN.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - REGIONAL JATAÍ, JATAI - GO - BRASIL.  
A Toxicologia Comportamental é um campo de investigação híbrido, que integra saberes da Toxicologia clássica, Farmacologia 
Comportamental e Higiene Industrial. Os primeiros estudos na área datam de 1960, mas o principal marco que estabelece o campo 
é o encontro científico dedicado ao assunto, que aconteceu em Rochester (NY), em 1972. A principal justificativa para o 
desenvolvimento do campo é a utilização do comportamento como um biomarcador que prediz efeitos tóxicos em órgãos e 
sistemas, antes mesmo de prejuízos reais ou irreversíveis serem desenvolvidos. Assim, a Toxicologia Comportamental objetiva (a) 
a detecção de doses limites que causam alterações comportamentais; (b) identificar a relação entre substâncias e padrões 
comportamentais afetados; (c) desenvolver testes padronizados capazes de detectar sinais precoces de alterações orgânicas. O 
presente trabalho é direcionado a divulgação científica, e faz uso de exemplos curiosos (e.g., oráculo de delfos) para ilustrar alguns 
agentes físico-químicos estudados, características da exposição aos agentes tóxicos, como esses afetam o comportamento, e os 
testes (neuro)comportamentais empregados para sua avaliação. Ao final são apresentadas áreas de atuação aonde o 
conhecimento oriundo da Toxicologia Comportamental pode ser útil para a aplicação, como a psicologia industrial/organizacional 
e a psicologia das emergências e dos desastres. 
 
PESQUISA FILOSÓFICA EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
PRIMEIROS PASSOS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
CESAR ANTONIO ALVES DA ROCHA.  
UFSCAR, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  
Essa atividade tem como objetivo prover uma introdução ao cenário da pesquisa filosófica em análise do comportamento. Ela 
será dividida em dois momentos principais. Inicialmente será discutida a função e o método da pesquisa filosófica em geral, e da 
pesquisa filosófica em análise do comportamento em particular. Para isso, será proposta uma definição pragmatista de filosofia, 
e será defendida a legitimidade da hermenêutica como método para a pesquisa em análise do comportamento. Em um segundo 
momento, será traçado um panorama que exponha temas historicamente tradicionais e periféricos nessa modalidade de 
pesquisa. Serão levadas em conta, principalmente, publicações dos principais periódicos especializados em pesquisa filosófica na 
área de análise do comportamento, e eventuais exemplos de estudos publicados em periódicos não-especializados. 
Resumidamente, serão listados alguns dos temas investigados em pelo menos quatro áreas distintas: epistemologia, ontologia, 
ética e política. Espera-se que esse itinerário seja o suficiente para uma introdução geral à pesquisa filosófica em análise do 
comportamento. 
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PESQUISA APLICADA EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
PRIMEIROS PASSOS  
PESQUISA APLICADA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
FERNANDA RIZZI BITONDI.  
NUCLEO PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Análise do comportamento enquanto ciência se divide em três grandes áreas, a base teórica, a filosófica (Behaviorismo Radical), 
a Análise Experimental do Comportamento e a Análise Aplicada do Comportamento. Até a década de 60, grande parte das 
pesquisas realizadas eram básicas, que objetivavam um alto controle das variáveis estudas. Todavia, com o início do uso dos 
princípios comportamentais em contextos aplicados, surgiu a necessidade de se estabelecerparâmetros do que caracterizaria uma 
pesquisa aplicada dentro da Análise do Comportamento. Diferentemente da pesquisa básica que visa investigar processos básicos 
que embasam um campo do conhecimento, a pesquisa aplicada deve além de resolver uma questão posta, tratar de aspectos 
práticos que sejam socialmente relevantes. A literatura descreve sete dimensões que o pesquisador aplicado deve atentar-se na 
condução deste tipo de produção de conhecimento. São elas: aplicada, comportamental, analítica, tecnológica, conceitual, eficácia 
e generalizada. Desta forma, objetiva-se, nesta apresentação, discorrer sobre as características básicas que definem uma pesquisa 
aplicada em Análise do Comportamento, de modo a esclarecer as diferenças entre este tipo de pesquisa e a pesquisa básica. 

 
O CONCEITO DE EXTINÇÃO OPERANTE  
PRIMEIROS PASSOS  
PESQUISA BÁSICA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
FERNANDO ALBREGARD CASSAS.  
PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Uma resposta é reforçada quando a conseqüência que ela produz aumenta a sua probabilidade de ocorrência futura. Esse 
aumento cessa, e a freqüência da resposta volta ao nível operante, tão logo essa conseqüência não seja mais produzida. Essa 
operação é definida como Extinção operante. Essa condição produz efeitos como um declínio gradual e irregular da taxa de 
respostas marcado por aumentos progressivos na freqüência de períodos longos de não responder. Além disso, observa-se um 
aumento na variabilidade da forma (topografia) e da magnitude da resposta resultando em uma quebra gradual dos elos que 
constituem o comportamento fortalecido anteriormente. A presente atividade tem como objetivo apresentar o conceito de 
extinção operante bem suas características fundamentais. 

GESTÃO DO COMPORTAMENTO NAS ORGANIZAÇÕES (OBM)  
PRIMEIROS PASSOS  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
GABRIEL CARELI.  
NEULOGIC, SAO PAULO - SP – BRASIL. 

A àrea de Gestão do Comportamento Organizacional (traduzido de Organizational Behavior Management em inglês) é uma 
extensão da Análise do Comportamento ao ambiente organizacional. Essa área se preocupa essencialmente com o entendimento 
específico de como o comportamento acontece nesse tipo de ambiente além de ser propor a facilitar o alcance de objetivos 
organizacionais. O OBM teve seu início nos anos 60 do século passado e vem produzindo pesquisas e intervenções desde então. 
Tradicionalmente vem tem produzido intervenções sobre questões como absenteísmo, quantidade e qualidade de produção 
venda e distribuição de produtos e serviços, efetividade de custo, qualidade de vida do trabalhador, saúde do trabalhador, 
segurança ocupacional entre outras. É uma área ainda pouco explorada por analistas do comportamento no Brasil mas vem 
crescendo gradualmente nos últimos 5 anos. Esta atividade tem como objetivo a apresentação de aspectos gerais sobre esta área 
de trabalho para o Analista do Comportamento. 
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PESQUISA HISTÓRICA EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: UM DIÁLOGO  
PRIMEIROS PASSOS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
GABRIEL VIEIRA CANDIDO.  
PUC, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

A pesquisa histórica é uma forma de produção de conhecimento amplamente realizada e que desperta grande interesse pela 
comunidade em geral. Especificamente no caso da Psicologia, no Brasil, o interesse pela história da área é grande e pode ser 
afirmado a partir de atuações como as do grupo de trabalho (GT) da ANPEPP “História da Psicologia”, que vem trabalhando em 
publicações de livros, dicionários (biográfico e institucional) e encontros para discussão de pesquisas, por exemplo. Além da 
atuação dos integrantes do GT, o interesse pela História da Psicologia, no Brasil, também pode ser afirmado pela recém criada 
Sociedade Brasileira de História da Psicologia (SBHP). Deste modo, discutir a pesquisa histórica em Análise do Comportamento 
(AC) seria reconhecer que tal disciplina científica poderia dar contribuições para uma discussão há muito tempo iniciada. O 
objetivo deste trabalho é produzir um diálogo entre as contribuições que o conhecimento analítico-comportamental poderia dar 
para tomada de decisões historiográficas e como a discussão já existente poderia contribuir para o avanço da própria pesquisa 
histórica em Análise do Comportamento. Inicialmente, será apresentada a visão de alguns autores da História da Psicologia sobre 
o objeto de estudo da área e a maneira de estudá-lo, incluindo a discussão metodológica feita por pesquisadores brasileiros. Em 
seguida, será discutida a Análise do Comportamento como uma disciplina organizada do ponto de vista teórico, filosófico, aplicado 
e experimental. Por fim, será feito um debate sobre a maneira como esta disciplina pode contribuir para a produção de 
conhecimento da história e como a visão de autores da história da Psicologia pode direcionar a tomada de decisão na pesquisa 
histórica em Análise do Comportamento. 

TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO  
PRIMEIROS PASSOS  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
MICHAELE TERENA SABAN.  
MICHAELE SABAN CLÍNICA DE PSICOLOGIA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Os Primeiros Passos da Terapia de Aceitação e Compromisso (Acceptance and Commitment Therapy - ACT) tem como objetivo 
apresentar os principais processos da ACT por meio dos conceitos e de vivências dos exercícios experienciais. 
A ACT surgiu em 1987 com autoria de Steven C. Hayes e colaboradores na tradição de terapias comportamentais. É uma 
abordagem que trabalha a forma como nos relacionamos com os eventos encobertos - nossos pensamentos, sentimentos e 
sensações, para que eles sejam vivenciados de forma verdadeira e direta, isto é, sem esquiva (aceitação). Quando o repertório de 
esquiva de eventos encobertos diminui, outras ações são treinadas para aumentar as fontes de reforçamento positivo e 
consequências almejadas (ações com compromisso). 
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O PROTOCOLO DA TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA (DBT)  
PRIMEIROS PASSOS  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
PAULO ROBERTO ABREU.  
USP, CURITIBA - PR - BRASIL.  
 
A terapia comportamental dialética (DBT) é uma proposta comportamental de terapia, sendo inicialmente proposta como 
tratamento para o transtorno de personalidade borderline, sendo posteriormente estendida para os transtornos de abuso de 
substâncias, transtornos alimentares e o transtorno bipolar. O protocolo combina estratégias cognitivas e comportamentais, como 
procedimentos de manejo de contingências, exposição, modificação cognitiva e treinamento de habilidades. O raciocínio dialético 
presente na DBT, em um de seus sentidos, se fundamenta na necessidade do terapeuta em aceitar os clientes como são, mas em 
um contexto de ensiná-los a mudar seus comportamentos inadequados. Consiste na utilização de estratégias de aceitação e de 
confrontação e mudança por parte do terapeuta de maneira equilibrada. O protocolo é dividido em estágios terapêuticos, como 
o estágio (1) Alcançando as habilidades básicas, o estágio (2) Redução de estresse pós-traumático, e ainda, o estágio (3) 
Resolvendo problemas de vida e aumentando o respeito próprio. No estágio 1 as intervenções têm por objetivo reduzir 
comportamentos suicidas, reduzir comportamentos que interferem na terapia, reduzir comportamentos que interferem na 
qualidade de vida e promover habilidades comportamentais. O estágio 2 objetiva levar o cliente a lembrar e aceitar eventos 
traumáticos, promovendo a redução de comportamentos de estigmatização e da auto-recriminação, normalmente característicos 
do estresse pós-traumático. O estágio 3 objetiva desenvolver as capacidades do cliente confiar em si mesmo, validar as próprias 
opiniões, emoções e ações, independentemente do terapeuta. Ao final da apresentação, discute-se ainda relevância clínica desta 
proposta funcionalmente-orientada no tratamento de casos difíceis, como os que envolvem comportamentos de parassucídio e 
perigo de suicídio. 
 
 
COMPORTAMENTO SOCIAL, ÉTICA E LINGUAGEM  
PRIMEIROS PASSOS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
PETER ENDELMANN.  
USP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
 
Esse primeiros passos pretende apresentar a definição de comportamento social como um tipo de comportamento operante que 
produz consequências em uma comunidade. Serão apresentados os modos como tais consequências são prescritas a partir de um 
sistema ético e o papel que a linguagem desempenha, em uma comunidade verbal, no controle do comportamento social. 
 
INTRODUÇÃO AOS CONCEITOS E PESQUISAS EM DISCRIMINAÇÃO E GENERALIZAÇÃO DE ESTÍMULOS  
PRIMEIROS PASSOS  
PESQUISA BÁSICA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
ANA ARANTES.  
UFSCAR, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  
 
O objetivo desta sessão é a introdução dos princípios de discriminação e generalização de estímulos de forma objetiva, usando 
dados de pesquisa experimental e aplicada. Todo comportamento acontece em um contexto, ou seja, objetos, pessoas e eventos 
do ambiente exercem influência sobre o responder dos indivíduos. Controle de estímulos descreve o conjunto de relações entre 
a resposta operante e os estímulos presentes no ambiente na ocasião em que esta resposta foi reforçada. Esses estímulos exercem 
controle sobre a resposta sinalizando, em ocorrências futuras, a probabilidade de reforçamento. A área de controle de estímulos 
estuda as diferentes maneiras pelas quais os eventos ambientais exercem controle sobre respostas, em outras palavras: como 
histórias de reforçamento diferencial constroem classes de respostas operantes sob controle de estímulos. Pesquisas têm 
mostrado consistentemente que os princípios envolvidos no controle de estímulos podem ser aplicados por analistas do 
comportamento para modificar e manejar comportamentos-problema, para dispor contingências que aumentem a probabilidade 
das pessoas se comportarem de determinadas maneiras e para ensinar comportamentos novos. 
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UMA INTRODUÇÃO AO COMPORTAMENTO VERBAL  
PRIMEIROS PASSOS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
DHAYANA INTHAMOUSSU VEIGA.  
UFSCAR, SÃO CARLOS - SP - BRASIL.  

O fenômeno da linguagem tem atraído a atenção de cientistas e pensadores de diversas áreas do conhecimento por diversos 
séculos. Na Análise do Comportamento, o início desse percurso foi consolidado com a publicação do livro Verbal Behavior, 
“Comportamento Verbal”, em 1957. As peculiaridades do comportamento verbal em relação aos operantes não verbais vêm 
intrigando uma boa parte dos analistas do comportamento interessados em comportamento humano complexo. A leitura do livro 
Verbal Behavior, no entanto, não é simples, o que parece ser um dos maiores obstáculos para o seu estudo por leitores 
iniciantes  na análise do comportamento (e até mesmo por leitores mais experientes). Tem-se como objetivo apresentar 
considerações introdutórias sobre a definição de comportamento verbal e dos operantes verbais primários que possam auxiliar a 
leitura desta obra. Tais considerações são baseadas em sugestões fornecidas por autores da Análise do Comportamento. Três 
aspectos são destacados: a) As relações que compõem o comportamento verbal não respondem às leis mecânicas/diretas 
presentes em comportamentos não verbais. Essa distinção existe em decorrência da mediação do reforço por um ouvinte 
especialmente treinado para esse fim durante episódios verbais; b) A distinção entre as noções de forma de resposta (topografia) 
e de ocorrência de resposta (frequência) são críticas para se compreender as diferenças entre os operantes verbais e o controle 
pela audiência, podendo auxiliar na identificação de relações funcionalmente distintas em exemplos do cotidiano; c) A 
classificação dos operantes verbais constitui uma ferramenta para a identificação de relações verbais funcionalmente distintas. 
Porém, essa ferramenta representa apenas uma parte (talvez a mais inicial) do processo de investigação do fenômeno da 
linguagem, não sendo recomendável compreendê-la como um fim em si mesmo.  

AGÊNCIAS DE CONTROLE  
PRIMEIROS PASSOS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CUL (Cultura) 
NATALIA MESQUITA MATHEUS.  
PUC-SP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Agências de Controle. A compreensão do comportamento humano proposta por Skinner em "Ciência e COmportamento 
Humano", de 1953, não estaria completa se não incluísse também os mecanismos de controle praticados por agências 
controladoras - Religião, Economia, Governo, Educação e Psicoterapia. A apresentação tratará dos fundamentos iniciais 
apresentados por Skinner com o objetivo de responder às questões: Quais são os mecanismos de controle destas agências? 
Quem (ou o que) controla o controlador? Em benefício de quem elas atuam? Qual a possibilidade de atuação de analistas do 
comportamento nestas agências? 

 
 
COMPORTAMENTO RESPONDENTE.1  
PRIMEIROS PASSOS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
THAIS CRISTINE MARTINS.  
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
O comportamento respondente, aparentemente, diz respeito à menor parte do repertório comportamental de um organismo, no 
entanto, a separação entre comportamento respondente e comportamento operante é meramente didática. Na prática, ambos 
os tipos de comportamento ocorrem concomitantemente e, em muitas relações comportamentais, as interações entre 
respondentes e operantes devem ser analisadas em profundidade. Uma análise aprofundada dessas relações comportamentais 
exige clareza conceitual por parte do psicólogo. Na presente palestra, será apresentado o conceito de comportamento 
respondente ou reflexo, diferenciando-o do comportamento operante; as características das relações respondentes e seu 
processo de condicionamento e de extinção. 
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COMPORTAMENTO OPERANTE  
PRIMEIROS PASSOS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
FELIPE EPAMINONDAS.  
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

A descrição do comportamento operante é uma das principais contribuições de Skinner no desenvolvimento do Behaviorismo 
Radical e da psicologia como um todo. Segundo ele, o comportamento operante é aquele que opera sobre o ambiente produzindo 
consequências e, por sua vez, é alterado por estas consequências. Através de pesquisas no laboratório experimental, Skinner 
desenvolveu este e outros conceitos essenciais para a compreensão do Behaviorismo Radical, como condicionamento operante, 
modelagem, extinção, discriminação e generalização de estímulos, esquemas de reforçamento e outros. Esta atividade tem como 
objetivo apresentar à audiência o conceito de comportamento operante e como o mesmo se relaciona com o cotidiano e a prática 
do psicólogo analista do comportamento. Sendo assim, serão apresentadas as influências de outros cientistas e os procedimentos 
que levaram à construção da definição de comportamento operante por Skinner, além das definições de outros conceitos 
relacionados. Em seguida, serão apresentados exemplos que envolvem a utilização dos conceitos apresentados, tanto de situações 
do cotidiano quanto de aplicações práticas do psicólogo analista do comportamento. 

 
 
MACROCONTINGÊNCIA  
PRIMEIROS PASSOS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
ANGELO AUGUSTO SILVA SAMPAIO.  
UNIVASF/USP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Como parte dos esforços de uma análise comportamental de fenômenos sociais, Sigrid S.Glenn propôs em 2004 o conceito de 
macrocontingência. Essa apresentação visa definir o conceito e apresentar exemplos cotidianos e experimentais. Uma 
macrocontingência pode ser definida como um conjunto de contingências operantes ou de contingências comportamentais 
entrelaçadas (CCEs) que produzem um efeito cumulativo socialmente relevante. No caso de conjuntos de contingências operantes, 
os operantes que integram a macrocontingência não precisam estar funcionalmente relacionados, i.e., eles podem ter sido 
aprendidos e mantidos independentemente. O mesmo vale para CCEs, que não precisam estar funcionalmente relacionadas. O 
efeito cumulativo gerado depende apenas da recorrência das contingências operantes ou CCEs e não retroage diretamente sobre 
elas. No estudo em laboratório, os primeiros experimentos sobre macrocontingência têm tido alguma dificuldade em distinguir 
seus efeitos dos de metacontingências que possam ocorrer concomitantemente. Concluiremos apresentando exemplos cotidianos 
de macrocontingências que ameaçam a sobrevivência das culturas humanas contemporâneas. 

EVENTOS PRIVADOS  
PRIMEIROS PASSOS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
DIEGO ZILIO.  
UNESP - BAURU, BAURU - SP - BRASIL.  

O objetivo desta apresentação é refletir sobre o uso do termo "eventos privados" em análise do comportamento. Através dessa 
análise, é proposta uma restrição ao uso do termo para indicar apenas as relações comportamentais que envolvem contato 
especial entre estímulos e respostas. Argumenta-se que é o "contato especial" o elemento definidor da privacidade e que a 
inacessibilidade a terceiros (normalmente usada como critério definidor) é apenas uma consequência do contato especial, e não 
propriamente o que define os eventos privados. 
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O QUE É ANÁLISE DO COMPORTAMENTO TRANSLACIONAL?  
PRIMEIROS PASSOS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
SAULO MISSIAGGIA VELASCO.  
FAPESP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Ao longo de sua história, o laboratório de Análise Experimental do Comportamento tem produzido enorme sucesso na elucidação 
de processos comportamentais básicos. Paralelamente, a Análise do Comportamento Aplicada tem mostrado como 
procedimentos analítico-comportamentais podem ser empregados na promoção de comportamentos socialmente relevantes. 
Contemporaneamente, observa-se a emergência de um crescente campo de investigação comportamental especializado em 
conectar pesquisa básica e aplicada. Um dos objetivos deste campo, chamado de Análise do Comportamento Translacional, é 
traduzir metodologias e princípios, descobertos no laboratório, em tecnologias comportamentais com alto potencial de aplicação 
e generalidade, desenvolvidas para melhorar a condição humana em ambientes clínicos, educacionais, organizacionais, 
comunitários, entre outros. Os objetivos desta sessão de Primeiros Passos são: (1) distinguir a análise do comportamento 
translacional da análise do comportamento básica e aplicada; (2) discutir diferentes possibilidades translação do conhecimento 
básico ao aplicado; (3) considerar a potencial contribuição da pesquisa translacional para o desenvolvimento da ciência do 
comportamento; (4) analisar possíveis formas de atuação do analista do comportamento no desenvolvimento de tecnologias de 
intervenção. 

VARIABILIDADE COMPORTAMENTAL OPERANTE  
PRIMEIROS PASSOS  
PESQUISA BÁSICA  
CUL (Cultura) 
AMILCAR RODRIGUES FONSECA JÚNIOR.  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, FRANCO DA ROCHA - SP - BRASIL.  

Esta apresentação terá como objetivo introduzir o ouvinte ao campo de estudo da variabilidade comportamental. Para tanto, 
quatro pontos basais serão abrangidos: (1) conceituação teórica, (2) método de estudo, (3) experimentação e (4) aplicabilidade. 
No que concerne ao primeiro ponto, será delineada uma definição para o fenômeno, bem como uma distinção entre variabilidade 
operante e variabilidade induzida. No que concerne ao segundo ponto, serão enfatizados procedimentos e medidas 
frequentemente empregados ao se estudar o comportamento de variar. No que concerne ao terceiro ponto, serão apresentados 
os diferentes tipos de variáveis investigados pelos estudiosos da área. No que concerne ao último ponto, serão apresentadas 
algumas implicações práticas desse campo de estudo para a compreensão de fenômenos comportamentais complexos, tais como 
a criatividade e a resolução de problemas. Ao fim da apresentação, espera-se que o ouvinte esteja apto a prosseguir com o estudo 
do tema por meio do acesso à literatura indicada. 

 
 

  



 

 

Anais do XXIV Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 
Comportamental 
São Paulo, SP, 19 a 22 de agosto de 2015. 

 
 

 

 

183 
 

 
 
 
 

Relatos de Casos  
para  

Supervisão Pública 
 
 
 
 

 

 



 

 

Anais do XXIV Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 
Comportamental 
São Paulo, SP, 19 a 22 de agosto de 2015. 

 
 

 

 

184 
 

 

 

 

  



 

 

Anais do XXIV Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 
Comportamental 
São Paulo, SP, 19 a 22 de agosto de 2015. 

 
 

 

 

185 
 

“EU VIVO DE ALÍVIO, NUNCA FUI FELIZ!” ANÁLISE DE CASO DE UM CLIENTE RESISTENTE À MUDANÇA.  
SUPERVISÃO PÚBLICA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
CAMILA CARMO MENEZES.  
PSICC/ FHO - UNIARARAS, ARARAS - SP - BRASIL.  

Carlos, um homem de 40 anos, sexo masculino é solteiro e mora com os pais. Procurou terapia após o término de um namoro de 
seis meses. A separação foi de decisão da antiga parceira em função do ciúme de Carlos. Relatou no início da terapia que tem 
muito ciúmes do passado das pessoas as quais se relaciona. Apresentou como objetivo terapêutico conseguir lidar com os fatos 
do passado para voltar com a namorada. A terapeuta observou grande dificuldade do cliente em lidar com sua ansiedade, 
comportava-se de forma insistente com a antiga namorada mesmo produzindo mais afastamento, o que indicava que, o que 
estava mantendo este comportamento de insistir era a diminuição dos sintomas de ansiedade. Na relação amorosa o cliente, ao 
se relacionar intimamente com a parceira, apresentava pensamentos e sentimentos de insegurança na relação e envolvia-se em 
investigação à respeito do passado e das relações sexuais anteriores da companheira. O processo terapêutico, com base na FAP e 
na ACT voltou-se para a análise do comportamento do cliente de criar vínculos e os sentimentos produzidos pela intimidade, bem 
como das esquivas emitidas diante destes eventos privados e das variáveis históricas relacionadas ao fato. O cliente cresceu em 
uma vila rural, teve poucas oportunidades, às quais foram barradas pelo pai, possui uma família com regras rígidas. Queixa-se de 
nunca ter sido o primeiro homem de nenhuma mulher. Recentemente, o cliente envolveu-se em uma nova relação, 6 meses 
depois de procurar terapia e repetiu o mesmo padrão, mesmo com a consciência do processo. O motivo pela procura da supervisão 
decorre da grande dificuldade em propiciar contingências que de fato produzam novos repertórios comportamentais, pois se 
percebe que o cliente tem consciência das contingências que interferem no seu comportamento, mas que isso está sendo 
insuficiente para produzir mudança comportamental. 

 
 
CASO DE CLIENTE COM DEPENDÊNCIA AFETIVA, EXCESSO DE CULPA E AUTOLESÃO.  
SUPERVISÃO PÚBLICA  
OUT (Outra) 
POLLYANNA ABREU.  
CONSULTÓRIO PARTICULAR, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.  

1. Maria 2. 30anos, 3.Casada com Sílvio, francês, há 1 ano. Conheceu ele quando morava em Dublin. 4. Mãe submissa ao pai e 
levando a culpa por tudo que acontece na família. Maria repete esse padrão com o marido. Maria sente-se culpada por tudo que 
acontece à sua volta. 5. Apaixonou por Arthur. Confusa em relação à terminar com o marido (inicialmente). Sentindo muita 
culpa. 6.Cliente se apaixonou e decidiu terminar o casamento. Não consegue conversar com o marido para encerrar a relação 
(principal queixa no momento). Sente-se culpada pelo marido ter mudado para o Brasil. Relação de submissão a ele, ele muito 
controlador. Deixa de fazer as próprias coisas. Relata que casou com o Silvio ‘por culpa’. “Eu não tenho mais identidade”. 
Dependência afetiva com homens. Poucos amigos, não investe em outras atividades e pessoas. Apresentou pensamentos 
suicidas e não quis que terapeuta contatasse marido, então fizeram um combinado e uma amiga da cliente iria ‘vigiar’, e ela 
entraria em contato com T. todos os dias: “vigília foi boa porque não me sinto abandonada no mundo”. Desde 12 anos, se agride 
com socos na cabeça quando ‘explode’. Relatou que me contou dessas autolesões porque não se sentiu julgada. 7. Nunca fez 
terapia nem foi ao psiquiatra. 8. Início terapia Março/2015. Terapeuta pouco diretiva e acolhedora. Cliente pede desculpas para 
T. na sessão. Bom vínculo. 9. Dificuldades em intervir sobre ‘dependência afetiva’, comportamentos de autolesão, sentimentos 
de culpa e pensamentos suicidas da cliente , já que cela mora com o marido e o controle dele já é um problema. Dúvidas em 
relação à dificuldade de M. em conversar com o marido para encerrar a relação.   
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INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL EM PESSOAS COM DESENVOLVIMENTO ATÍPICO  
PALESTRAS  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
ARIENE COELHO SOUZA.  
PARADIGMA CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO COMPORTAMENTO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

As estratégias de ensino em ambiente natural surgiram da necessidade de facilitar a aquisição de comportamento verbal e 
promover generalização em ambiente natural (casa, escola...). O foco é na emissão natural do comportamento, mais do que em 
padrões de respostas. A prioridade é então, a emissão de respostas mais prováveis de serem generalizadas. Para tanto, há ênfase 
em estratégias motivacionais, ensino de relações funcionais e  inserção de variáveis facilitadoras de generalização durante o 
ensino. A modelagem é um procedimento largamente utilizado. O ensino em ambiente natural permite ao terapeuta apresentar 
uma série de habilidades juntas em um mesmo contexto. Além disto, como o foco é na motivação da criança, a probabilidade de 
ocorrência de disruptivos é baixa o que torna o momento de aprendizagem prazeroso para a criança. Por outro lado, este é um 
tipo de intervenção que exige habilidades de análise sofisticadas por parte do aplicador, pois, diferente dos treinos em tentativa 
discreta, não há um script planejado. 

 
 
O CONCEITO DE PUNIÇÃO NA OBRA DE B. F. SKINNER: UMA ANÁLISE HISTÓRICO-CONCEITUAL DA DÉCADA DE 1930  
PALESTRAS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
MARCUS BENTES DE CARVALHO NETO1; BRUNA COLOMBO2.  
1.UFPA, BELEM - PA - BRASIL; 2.UFBA, SALVADOR - BA - BRASIL.  

O conceito de punição gera controvérsias na Análise do Comportamento.Existem autores como Skinner, Solomon e Dinsmoor que 
defendem que a punição é assimétrica em relação ao reforçamento; enquanto outros como Azrin e Holz, Catania e Michael 
consideram-na simétrica. Skinner, um dos autores que defende a posição assimétrica, geralmente é utilizado pela literatura 
analítico comportamental à respeito desse conceito. O aparecimento do conceito de punição na obra de Skinner ocorreu na 
década de 1930.Skinner define neste período o conceito de reflexo; comportamento respondente e operante; leis primárias e 
secundárias (condicionamento, drive e emoção); resistência à extinção e o conceito de reserva. O objetivo deste trabalho é 
apresentar a elaboração do conceito de punição durante a década de 1930 na obra de Skinner: sua definição e explicação, além 
de sua relação com demais conceitos, especialmente a reserva de respostas. Foram utilizados documentos publicados por Skinner 
entre 1931 e 1940 e foram selecionados aqueles que continham as categorias: punish* (punishment, punished, punisher, punishg); 
punitive; negative conditioning; negative reinforcement; avers* (averive; aversion; aversivily) side effects; by-products; emotional; 
reserve; avoid* (avoid, avoidance); escape; extinction; drive; shock; motivation; strenght; coercion. Todos os documentos que 
continham pelo menos duas categorias ou uma categoria principal (punish*, negative conditioning; negative reinforcement, 
avers*, reserve) que apareceu mais de uma vez ao longo do texto foram inclusos; os demais foram excluídos. Foram analisados 
10 artigos e o livro The Behavior of Organisms. Identificou-se que a primeira vez que Skinner menciona um tipo de operação que 
seria descrita como punição foi em 1935, sob o título de condicionamento negativo.Pretende-se discutir possíveis motivos para 
esta mudança de posicionamento e a influência que outros conceitos da década de 1930 podem ter tido na descrição/explicação 
da punição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anais do XXIV Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 
Comportamental 
São Paulo, SP, 19 a 22 de agosto de 2015. 

 
 

 

 

188 
 

 
 
 
 
 
REVISITANDO WATSON E A HISTÓRIA DO BEHAVIORISMO METODOLÓGICO  
PALESTRAS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CUL (Cultura) 
BRUNO ANGELO STRAPASSON.  
UFPR, CURITIBA - PR - BRASIL.  

A caracterização do behaviorismo radical é frequentemente construída a partir da contraposição dessa forma de behaviorismo 
com o Behaviorismo Clássico de John B. Watson e o Behaviorismo Metodológico. Entretanto, na literatura brasileira as duas 
últimas perspectivas mencionadas são frequentemente confundidas entre si. Esta apresentação pretende localizar historicamente 
essas perspectivas ressaltando suas diferenças e suas relações com o behaviorismo Radical de Skinner. Espera-se que esclarecer 
o percurso histórico entre o Behaviorismo Clássico, o Behaviorismo Metodológico e o Behaviorismo Radical contribua para a 
compreensão da história do movimento behaviorista permitindo uma avaliação mais contextualizada da caracterização que 
Skinner faz do desenvolvimento do Behaviorismo Radical. 

 
COMPORTAMENTO VERBAL E INDUÇÃO DE REPERTÓRIOS EM CRIANÇAS COM DESENVOLVIMENTO ATÍPICO DE R. D. GREER  
PALESTRAS  
PESQUISA APLICADA  
CUL (Cultura) 
DANIELA DE SOUZA CANOVAS.  
NÚCLEO PARADIGMA, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

A Análise do Comportamento Verbal ou Teoria do Desenvolvimento Verbal, proposta por R. D. Greer é baseada na abordagem 
Skinneriana de Comportamento Verbal e descreve as contingências de reforçamento que produzem repertórios verbais pré-
requisito e importantes ao desenvolvimento. Para compreender o desenvolvimento do comportamento verbal é necessário 
identificar e descrever repertórios pré-verbais, que são pré-requisito para a aprendizagem de comportamentos mais complexos. 
Nesse contexto, é relevante identificar Cusps, definidas como classes de comportamentos que resultam em acesso a contingências 
novas e relevantes e Capabilities, que podem ser definidas como classes de comportamento que dão origem a comportamentos 
emergentes e aprendizagens novas. No curso do desenvolvimento, inicialmente são aprendidas habilidades e Cusps definidas 
como repertórios de pré-ouvinte e ouvinte (por exemplo, respostas de observação a estímulos sociais, imitação). Em seguida, 
desenvolvem-se repertórios de falante (mandos, tatos). Após a aprendizagem de habilidades de ouvinte e falante, o próximo passo 
é a aprendizagem de repertórios para articular as habilidades de ouvinte e falante (por exemplo, correspondência dizer-fazer; 
Naming, entre outras). A proposta de R. D. Greer descreve as contingências de reforçamento envolvidas nos repertórios pré-
requisito e verbais e propõe protocolos, que consistem em procedimentos específicos para induzir tais repertórios. O objetivo da 
palestra será apresentar os repertórios, Cusps e Capabilities descritos para cada estágio de desenvolvimento verbal (pré-ouvinte, 
ouvinte, falante, articulação entre ouvinte-falante, etc) e descrever as pesquisas da área e protocolos desenvolvidos para induzir 
tais repertórios, principalmente em crianças desenvolvimento atípico, que comumente apresentam déficits em repertórios pré-
requisito e repertórios verbais. 
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A ATUAÇÃO DO ANALISTA DO COMPORTAMENTO EM RECURSOS HUMANOS  
PALESTRAS  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
FOR (Formação) 
ELEN GONGORA MOREIRA.  
UNIFIL, LONDRINA - PR - BRASIL.  

O desafio do Analista do Comportamento que atua em organizações é duplo  pois,  além de atuar com uma área ainda recente no 
Brasil (do inglês Organizational Behavior Management - OBM) enfrenta também o processo de mudança que a área de Recursos 
Humanos (RH) vem sofrendo na realidade brasileira. Por muito tempo a área de RH foi vista apenas como operacional porém, a 
gestão de recursos humanos tem passado por transformações contando atualmente com uma exigência por uma atuação mais 
estratégica dentro das organizações. Os desafios para os Analista do Comportamento Organizacional diante deste cenário 
consistem na exigência  por um profissional não apenas com conhecimento em OBM mas também em Administração de Recursos 
Humanos e suas interfaces com a legislação trabalhista, contabilidade e medicina do trabalho. Esta palestra propõe uma discussão 
sobre as principais atuações na área de RH sob o ponto de vista da interface Administração de RH e OBM, considerando a realidade 
de empresas privadas brasileiras. O foco central é apresentar as facilidades e dificuldades da implementação das propostas 
teóricas da área de OBM nas organizações brasileiras passando pelas áreas de intervenção em recursos humanos: provisão, 
aplicação, manutenção, desenvolvimento e monitoramento de indicadores de RH. 

 
COMPORTAMENTO IMPULSIVO: DEFINIÇÕES E PESQUISAS  
PALESTRAS  
PESQUISA BÁSICA  
CV (Comportamento verbal) 
FÁBIO LEYSER GONÇALVES.  
UNESP, BAURU - SP - BRASIL.  

O comportamento impulsivo vem sendo tratado pela Psicologia como resultado de um traço de personalidade chamado de 
impulsividade. O presente trabalho pretende avaliar as mais diversas situações normalmente descritas sob esse rótulo, 
procurando analisá-las sob a ótica analítico-comportamental. Para tanto, serão apresentadas várias pesquisas que procuram 
modelar comportamentos impulsivos em humanos e outros animais. Uma série de pesquisas nos levam a concluir que o 
comportamento impulsivo pode ser compreendido como um fenômeno molar caracterizado por um aumento de preferência por 
alternativas que, a princípio, seriam menos vantajosas para o organismo que se comporta. Entram dentro dessa definição as 
situações de escolha entre estímulos apetitivos ou aversivos de diferentes magnitudes e cujas alternativas variam em atraso, risco 
e esforço. Um outro conjunto de pesquisas, no entanto, aponta para dimensões mais moleculares do comportamento envolvendo 
a avaliação de processos como o efeito da punição negativa e do aumento do custo de resposta sobre o comportamento. Discute-
se que as diferenças nesses procedimentos podem corresponder, de fato, a diferentes processos comportamentais e 
neurobiológicos. A diferenciação desses processos parece ser útil na avaliação de risco de desenvolvimento de uma série de 
psicopatologias como a dependência química e outros transtornos de controle de impulso. 
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INTERVENÇÃO AMBULATORIAL EM GRUPO ABERTO DE PACIENTE COM CÂNCER DE MAMA  
PALESTRAS  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
CV (Comportamento verbal) 
FÁTIMA APARECIDA MIGLIOLI FERNANDEZ TOMÉ.  
AUTARKIA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

O diagnóstico de câncer de mama coloca a mulher frente a situações de perigo e perdas fazendo com que permanece sob controle 
de contingências muito especificas de tratamento e posterior acompanhamento. Além disso, não existe nada que possa ser feito 
para alterar condições anteriores, e condições posteriores tem poucas previsibilidade e perspectiva de controle. O tratamento, 
bem como a posterior intervenção tem impacto no estilo de vida desta mulher.  Com a evolução das equipes na área de saúde, 
cada vez mais o psicólogo foi se inserindo nos contextos hospitalarambulatorial, cabendo ao Analista do Comportamento atuação 
coerente e fundamentada com seus princípios. Atender “pacientes” em um grupo aberto com câncer de mama exigi sistemática 
analise funcional do ambiente e das demandas que são solicitadas pela equipe e pacientes. A análise também deve investigar 
condições, relacionais, de aspectos ambientais, físico, fluxo de profissionais e pacientes. Instrumentos interventivos em grupo, 
devem ser pensados  visando adesão continua ao tratamento prolongado, aprendizagem de novos comportamentos, tanto pra 
reabilitação, como para auxiliar nas novas condições a que estarão expostas, auxiliando na construção de repertórios mais 
adequados de enfrentamento seus limites e incapacidades. Este enfrentamento, favorecerá em grande parte a qualidade de vida 
futura, evitando comportamento de isolamento e depressão. 

 
CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO PARA O ESTUDO DO COMPORTAMENTO POLÍTICO  
PALESTRAS  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
PE (Esporte e fitness) 
FERNANDO ALBREGARD CASSAS.  
PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

A Análise de fenômenos sociais sempre esteve no programa da Análise do Comportamento. Skinner já em 1948 preocupou-se em 
construir uma proposta de organização social baseada nos princípios do comportamento. Em vários outros momentos de sua obra 
(Skinner, 2000/1953; Skinner, 1972/1971; Skinner, 1987; entre outros.) ele apresenta análises e discussões sobre o tema. Além 
disso, outros analistas do comportamento também se ocuparam de construir análises de fenômenos sociais que dessem conta de 
explicar, cientificamente, a forma que as pessoas se comportam em grupo (Glenn 1991; Guerin, 1992; Andery e Sério, 1999; 
Andery, Micheletto e Sério, 2005, Todorov, Martone e Borges, 2005). Um dos fenômenos que pode ser explicado pelas 
ferramentas da Análise do Comportamento é o que se define como comportamento político, conceito trazido da Psicologia Política 
e que pode ser definido como um tipo de ação que se relaciona exclusivamente com a organização e a manutenção de um grupo 
social. A proposta desse trabalho é apresentar uma leitura analítico-comportamental de um fenômeno político específico: os 
movimentos sociais. Para tanto, será apresentada uma proposta de interpretação científica de um movimento social utilizando as 
ferramentas conceituais que a Análise do Comportamento utiliza para a análise da cultura. 
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FUTURE BEHAVIOR THERAPY AND FOURTH WAVE:TOWARDS PRINCIPLE-BASED CONTEXTUAL BEHAVIORAL INTERVENTION  
PALESTRAS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
GLENN M. CALLAGHAN.  
SAN JOSE STATE UNIVERSITY, CALIFORNIA - ESTADOS UNIDOS.  

Without being able to predict the future, there are some foreseeable changes to the current third wave behavioral interventions 
that may occur. These changes could, in part, center on retuning to more basic psychological principles and grounding 
interventions in demonstrated behavioral variables rather than mid-level philosophical constructs. More importantly, a fourth 
wave of behavior therapy may see the unification of important but divergent therapies into a core of interventions that are all 
understood from a common set of psychological principles. These principles, then, would become the focus of case 
conceptualizations that drive therapeutic interventions. The focus of those interventions might be intrapersonal (in the case of 
Dialectical Behavior Therapy or Acceptance and Commitment Therapy or even Cognitive Therapy) or interpersonal (in the case of 
Functional Analytic Psychotherapy or some aspects of Behavioral Activation). Clinicians would be trained in and would conduct 
therapy based on a case formulation of each individual client and would apply these interventions (or aspects of them) as they fit 
the client’s needs. By specifying both the intervention and behavioral targets using psychological variables, clinicians would be 
able to engage in a variety of evidence based practice strategies and collect data on the efficacy of these interventions in a variety 
of contexts with a range of client problems. This will be discussed as what could be at the core of the fourth wave of behavior 
therapy. 

 
A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO NECESSITA DE UM CHOQUE DE BEHAVIORISMO  
PALESTRAS  
PESQUISA BÁSICA  
OUT (Outra) 
LINCOLN DA SILVA GIMENES.  
UNIV. DE BRASILIA, BRASILIA - DF - BRASIL.  

A ponte entre o laboratório e o mundo real necessita de uma base sólida para que os analistas do comportamento não abandonem 
a análise funcional, o que contribui para o distanciamento entre as áreas básica e aplicada, além de uma polaridade equivocada 
ente análises molecular e molar. A terminologia básica , como contingência de reforçamento não pode ser abandonada. A alta 
demanda por atendimento nas áreas de autismo e TDAH, com a oferta de empregos deve ser considerada no distanciamento da 
área aplicada quanto aos fundamentos da Análise do Comportamento. O diagnóstico estendido tem sido um vilão nessa história, 
com demandas por terapia de resultados, o que pode levar a miscelânea terapêutica que descaracteriza qualquer vestígio da 
Análise do Comportamento. Estamos adoecendo nossas crianças que muitas vezes tomam drogas pesadas sem necessidade. A 
falta de uma análise funcional contribui para esse estado de coisas. A área aplicada não se beneficia de discussões separistas  e 
sim da integração de áreas com discussões epistemológicas e não prioritariamente polítcias numa luta de poder. Devemos treinar 
nossos clínicos como ser bons experimentalistas para que mantenham o rigor da Análise do Comportamento e a fidelidade ao 
behaviorismo. 
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VARIABILIDADE COMO PROPRIEDADE DIFERENCIÁVEL DO COMPORTAMENTO.  
PALESTRAS  
PESQUISA BÁSICA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
LOURENÇO DE SOUZA BARBA.  
C.U PADRE ANCHIETA, JUNDIAI - SP - BRASIL.  
Embora um operante se defina como uma classe funcional de respostas, toda instância da classe apresenta propriedades formais 
particulares. Essas propriedades permitem que se definam classes descritivas de respostas. Pode-se estabelecer que pertencem a 
uma mesma classe descritiva todas as respostas que apresentam uma característica formal específica (por exemplo, pertencem à 
classe descritiva D todas as respostas que imprimam uma força f mínima sobre a barra). A definição de classe descritiva importa 
porque permite: (1) medir a variação de frequência com que ocorrem respostas de uma classe e (2) estabelecer contingência de 
reforço sobre as respostas da classe (exemplo: somente respostas que imprimam uma força f mínima sobre a barra produzem a 
consequência programada). Esse último procedimento representa exemplo de reforçamento diferencial sobre a propriedade 
formal força. A variação da frequência com que ocorrem respostas da classe descritiva permite medir a processo de diferenciação. 
Isso ocorrendo, diz-se que a força é propriedade diferenciável das respostas. As instâncias de uma classe funcional usualmente 
apresentam algum grau de variabilidade em suas propriedades formais (elas variam em relação a força, duração, localização, 
topografia etc). Pretende-se apresentar e discutir a tese de que a variabilidade formal das respostas que compõem uma classe 
funcional (um operante) é, ela mesma, uma propriedade diferenciável das respostas da classe. Apresentam-se os conceitos, os 
métodos e alguns dados que se têm produzido na investigação dessa tese. Discutem-se também as objeções que se têm levantado 
à tese da variabilidade operante e os dados que lhes dão suporte. 

 
ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E POLITICA: REFLEXÕES SOBRE LIBERDADE E CONTROLE AVERSIVO  
PALESTRAS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
PE (Esporte e fitness) 
LUANA FLOR HAMILTON.  
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
Explorar os usos do termo liberdade na obra de Skinner e como eles se relacionam com contingências aversivas. Embora se refira 
ao controle aversivo – na maior parte das vezes - de forma indiscriminada, em se tratando de comportamentos sociais e 
relacionados com o sentimento de liberdade as análises feitas por Skinner são voltadas a um tipo específico de controle aversivo 
(chamado de “coercitivo” ou “opressivo”), que tem como características gerais alta magnitude e, especialmente, favorecimento 
dos interesses dos controladores em detrimento dos interesses dos controlados. A delimitação das características deste tipo de 
controle aversivo específico - relacionado com situações de opressão - pode ser muito importante para análises mais completas 
de contingencias no âmbito das relações sociais, evitando a simplificação de que todo e qualquer controle aversivo é nocivo. 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO TDAH INFANTIL E ADULTO  
PALESTRAS  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
CV (Comportamento verbal) 
MARIA ANGELA GOBBO.  
IPQ - HC- FMUSP, JUNDIAI - SP - BRASIL.  
O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurobiológico, de causas genéticas e  se 
caracteriza principalmente por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Ele ocorre em 3% a 5% das crianças sendo 
que em pouco mais de 50% dos casos o transtorno acompanha o indivíduo na idade adulta consequenciando prejuízos nos mais 
variados contextos da vida diária. Estes indivíduos necessitam de  tratamento especializado e é de extrema importância que 
a  avaliação diagnostica do TDAH seja correta, eficaz e precisa. O diagnostico pode ser realizado através de uma anamnese 
detalhada  e coletas de dados por meio de procedimentos específicos como entrevistas e o uso instrumentos de avaliação como 
escalas e questionários. Esses instrumentos são um ponto de partida para o levantamento de possíveis sintomas e são 
direcionados aos portadores e, se necessário aos pais/cônjuges e professores.Os instrumentos diagnósticos são constituídos por 
questionários e/ou checklists de sintomas tem mostrado sensibilidade e confiabilidade para uso em pesquisa e clínico. 
Esta palestra visa explicitar os diferentes instrumentos de avaliação e instrumentalizar os alunos com as escalas mais utilizadas 
para a avaliação do TDAH em crianças e  adultos abordando o processo como um todo, tendo em vista maior confiabilidade no 
diagnóstico e no tratamento. 
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UM CONVITE À PESQUISA SOBRE ENSINO À DISTÂNCIA E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
PALESTRAS  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
NATALIA MESQUITA MATHEUS.  
PUC-SP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Diferentes analistas do comportamento (Skinner, Keller, Pear, entre outros) dedicaram-se ao desenvolvimento de estratégias de 
ensino nas quais eram aplicados princípios básicos da aprendizagem: Instrução Programada, Sistema Personalizado de Ensino 
(PSI), Direct Instruction. No final dos anos 1980 e início dos anos 1990 o PSI foi adaptado para o uso com computador – CAPSI 
(Computer Aided Personalized System of Instruction), e um conjunto de dados sobre a iniciativa foi produzido – efetividade de 
ensino, satisfação de alunos, custo-benefício. Três décadas depois, o uso de tecnologias na educação está regulamentada por lei, 
mas ainda há carência de dados sobre estratégias utilizadas e resultados produzidos. A palestra tem como objetivo convidar 
pesquisadores da Análise do Comportamento a contribuir com a investigação de questões recorrentes na área, tais como evasão 
e motivação de alunos, interação professor-aluno e avaliação da aprendizagem. 

 
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS SÓCIO-EMOCIONAIS NO AUTISMO  
PALESTRAS  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
CV (Comportamento verbal) 
NORA ALMEIDA CAVACO.  
UNIV. LUSOFONA LISBOA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

O autismo caracteriza-se pela presença de um desenvolvimento acentuadamente atípico na interação sócio-emocional e 
comunicação, assim como pelo repertório marcadamente restrito de atividades e interesses. Estas características podem levar a 
um isolamento contínuo da criança e sua família. Entretanto, acreditasse que a inclusão escolar pode proporcionar a essas crianças 
oportunidades de 
convivência com outras da mesma faixa etária, constituindo-se num espaço de aprendizagem e de desenvolvimento das 
competência sócio-emocionais. Este panorama aponta para a necessidade de investigações que demonstrem as potencialidades 
interativas de crianças com autismo e a possibilidade da sua inclusão na escola regular, desde a educação de infância. A interação 
com outras crianças da mesma faixa etária promove contextos sociais que possibilitam vivenciar experiências que dão origem à 
troca de ideias, de papéis e o compartilhamento de atividades que exigem negociação interpessoal e discussão para a resolução 
de conflitos. . Os colegas representam uma fonte de relações importante, promovendo um contexto adicional único e rico que 
influencia as diferenças individuais durante o desenvolvimento social de toda e qualquer criança. Segundo as pesquisas já 
realizadas a habilidade social possui um caráter descritivo, o qual se refere à totalidade dos desempenhos do indivíduo perante 
as solicitações de uma situação em sentido amplo. Já a competência social é entendida como um julgamento sobre a qualidade 
da performance individual em uma determinada situação. Podemos assim dizer que as crianças com maiores habilidades sociais 
são consideradas socialmente mais competentes. A competência social é, de uma forma geral, uma construção psicológica que 
reflete múltiplas faces do funcionamento cognitivo, emocional e comportamental. Não é um traço global da personalidade, mas 
um conjunto de comportamentos aprendidos no decurso das interações sociais, sobretudo, na interação com pares. 
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COMO EMPREENDER NA CARREIRA COMO PSICÓLOGO CLÍNICO ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL?  
PALESTRAS  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
FOR (Formação) 
SIDINEI FERNANDO FERREIRA ROLIM.  
USP / INTERANÁLISE CLÍNICA, JUNDIAI - SP - BRASIL.  

Os profissionais da área da saúde, geralmente, não recebem, durante sua formação, algum conhecimento prático sobre a 
importância e os métodos para divulgação de seus serviços nem como estabelecer uma carteira de pacientes/clientes. Na 
psicologia, o arcabouço teórico da Análise do Comportamento permite ao analista do comportamento que analise contingências 
e diferencie contextos para comportamentos que podem ser consequenciados positivamente ou impactados por algum erro 
durante a ação. Porém, esse conhecimento nem sempre é extrapolado para a atuação do profissional num viés de 
desenvolvimento profissional e empreendedorismo da carreira. Na atualidade, quando se fala de desenvolvimento profissional, 
há um culto à apologia ao sucesso. Todo mundo só quer falar do que dá certo e esconder o que deu errado, por vergonha. Diante 
do conhecimento produzido pela Análise do Comportamento como ciência, considera-se como pertinente uma aplicação de uma 
análise funcional do comportamento do próprio profissional em psicologia clínica. A partir disso, uma intervenção pode privilegiar 
um arranjo de contingências que favoreça comportamentos que serão reconhecidos e valorizados para que um profissional 
encontre reforçadores para sua atuação no contexto clínico analítico-comportamental, ou seja, se torne bem-sucedido. 

TRANSEXUALIDADE:PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS QUE OPTARAM PELA CIRURGIA REDESIGNAÇÃO 
SEXUAL  
PALESTRAS  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
VANIA LUCIA PESTANA SANT´ANA.  
UNIV. EST. MARINGÁ, MARINGA - PR - BRASIL.  

O comportamento é produzido pela atuação conjunta de três processos: (a) a filogenia, que é a história evolutiva da espécie e da 
hereditariedade do indivíduo; (b)a ontogenia, processo que se refere à somatória de todas as experiências do indivíduo, da 
concepção ao presente; e (c) a cultura, referente aos processos culturais controladores do comportamento humano (Skinner, 
1953/2000)  As regras são definidas como estímulos discriminativos verbais que descrevem as relações de um determinado 
comportamento com os eventos que o mantêm (Skinner, 1974/2006) e as autorregras são descritas como estímulos verbais 
especificadores de contingências que são produzidos pelo comportamento verbal do próprio indivíduo a quem essas contingências 
se aplicam (Albuquerque & Silva, 2006). Tendo como referência os conceitos apresentados o presente trabalho descreve os 
resultados de atendimentos realizados com transexuais masculinos e femininos que buscam em uma clínica escola de psicologia 
um laudo que ateste a transexualidade como primeiro passo para realização de cirurgia de mudança de sexo e também para a 
alteração do nome em seus documentos. Embora o objetivo inicial dos transexuais fosse apenas a obtenção do laudo, estabeleceu-
se como critério um tempo mínimo de seis meses de atendimentos semanais para o fornecimento do referido laudo como forma 
de minimizar a possibilidade de erros e também de verificar e ,se necessário, alterar regras e autorregras geradoras de 
expectativas fantasiosas relacionadas tanto à cirurgia quanto à vida pós cirúrgica. Nesse período foi possível perceber algumas 
características comportamentais comuns a essa população tais como: a) Isolamento social, depressão, automutilação, tentativas 
de suicídio, agressão, prostituição; rígido conjunto de regras (direitos) e ausência de discriminação; e (b) Descrença em relação a 
procedimentos e profissionais de psicologia. 
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O DESENVOLVIMENTO SOB A ÓTICA DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
PALESTRAS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
CUL (Cultura) 
TAUANE PAULA GEHM.  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL.   

A temática do desenvolvimento foi, por muito tempo, marginalizada na Análise do Comportamento (AC). Recentemente, contudo, 
ela tem sido alvo de interesse crescente, sobretudo com os novos dados da Epigenética e da aprendizagem pré-natal. Por um lado, 
tornou-se relevante entender como podemos compreender o desenvolvimento a partir da perspectiva analítico comportamental. 
Por outro, o estudo do desenvolvimento tem colocado desafios metodológicos e conceituais à abordagem, sugerindo a 
necessidade de avanços na AC. Considerando isso, o objetivo da palestra será o estabelecimento de um diálogo entre o 
desenvolvimento enquanto fenômeno de estudo e a Análise do Comportamento enquanto forma de ver o mundo, discutindo-se 
as questões e os desafios que um traz ao outro. 

CONDIÇÕES PARA O ENSINO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO NO BRASIL: DADOS DESCRITIVOS DA GRADUAÇÃO  
PALESTRAS  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
LUIZ ALEXANDRE BARBOSA DE FREITAS; ANA CLÁUDIA SHIGA.  
UFMT, CUIABA - MT - BRASIL.  

Desde os primeiros cursos de graduação em Psicologia no Brasil, em 1958, os alunos brasileiros têm contato com conteúdos de 
Psicologia Experimental e Análise Experimental do Comportamento. A resolução Nº 5 de 15 de março de 2011, do Conselho 
Nacional de Educação explicita a exigência de que os alunos estejam habilitados a utilizar o método experimental de investigação 
científica e que se envolvam em práticas de laboratório de Psicologia. As características do ensino, entretanto, são pouco 
conhecidas. O objetivo desta pesquisa foi levantar características do ensino de Psicologia Experimental (PE) e Análise Experimental 
do Comportamento (AEC) em cursos de Graduação em Psicologia de instituições de ensino superior (IES) no Brasil. Foi utilizado 
um formulário eletrônico com 20 perguntas, 19 das quais de múltipla escolha e uma discursiva. O formulário foi enviado para os 
e-mails de IES cadastradas no e-MEC, para um fórum de coordenadores de cursos de Psicologia, para e-mails indicados por CRPs 
e para os associados de duas associações profissionais. Foram considerados para análise dados de 160 instituições. Os resultados 
indicaram que 71,88% dos cursos têm entre 1 e 2 disciplinas de PE ou AEC, com cargas horárias totais entre 60h e 180h em 66,25% 
dos cursos.  Possuem 1 laboratório de PE ou AEC 66,25%, mais de 1 laboratório 13,75% e 20% não têm laboratório. Sobre a 
existência de laboratórios “reais”, 40,63% não têm, 52,5% possuem apenas 1. Sobre o número de professores habilitados a 
ministrar disciplinas de PE ou AEC, 65,63% possuem 1 ou 2 professores, 16,88% possuem 3 professores e 5% não possuem 
nenhum. Dos professores habilitados a ministrar essas disciplinas, em 43,75% das instituições a titulação máxima dos professores 
é o mestrado, em 36,88% é o doutorado e em 9,38% é o pós-doutorado. Outros resultados foram analisados e requerem discussão 
mais aprofundada sobre suas implicações na formação em Análise do Comportamento no Brasil. 
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QUE CIÊNCIA É ESTA? DISCUTINDO AS “IDENTIDADES EPISTEMOLÓGICAS” DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
PALESTRAS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
CAROLINA LAURENTI.  
LABORATÓRIO DE FILOSOFIA E METODOLOGIA DA PSICOLOGIA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, MARINGA - PR - 
BRASIL.  

Lato sensu epistemologia é a teoria dos diferentes tipos de conhecimento. Trata-se de um discurso de segunda ordem, que reflete 
os discursos que caracterizam esses diferentes tipos de conhecimento. No caso da ciência, uma reflexão epistemológica discute 
os diferentes discursos que caracterizam o conhecimento científico. A verificação de regularidades ou consistências nesses 
discursos pode ajudar a esboçar a identidade epistemológica de uma dada proposta científica. Skinner definiu a análise do 
comportamento como a ciência do comportamento humano. Tomando essa ciência como objeto de reflexão epistemológica, 
cumpre indagar: qual é a identidade epistemológica da análise do comportamento? O objetivo desta palestra é enfrentar essa 
problemática por meio da identificação de alguns discursos de B. F. Skinner sobre a proposta de uma ciência do comportamento 
humano. Embora a análise do comportamento não se restrinja às concepções skinnerianas, elas, de algum modo, servem de pedra 
de toque para avaliar os próprios avanços da área com relação às suas proposições iniciais. O resultado desse exame mostrou que 
há diferentes discursos de Skinner sobre a natureza do comportamento, os métodos apropriados para investigá-lo, bem como o 
papel dos valores na produção de conhecimento científico. Um conjunto desses discursos é consistente com uma epistemologia 
moderna, que subscreve o determinismo, o monismo metodológico e a defesa da neutralidade científica. Outro conjunto de 
discursos está mais afinado com uma epistemologia científica contemporânea, que defende o probabilismo, o pluralismo 
metodológico e uma postura crítica à neutralidade científica. Dado esse panorama, as práticas de pesquisa da análise do 
comportamento têm endossado quais possibilidades identitárias legadas por Skinner? Quais são as consequências dessas escolhas 
para a sobrevivência da análise do comportamento como prática cultural? 

 
A PSICOTERAPIA ANALÍTICA FUNCIONAL (FAP): PESQUISAS E APLICAÇÃO CLÍNICA  
PALESTRAS  
PESQUISA APLICADA  
OUT (Outra) 
VICTOR MANGABEIRA.  
USP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
 
A Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) surgiu como uma proposta de análise e utilização da interação terapêutica fundamentada 
no behaviorismo radical. Por se tratar de uma intervenção idiossincrática e por não ter um modelo de psicopatologia definido, seu 
estudo de eficácia se faz bastante difícil. Porém, diversos avanços foram realizados nos últimos anos, com pesquisas experimentais 
e quase-experimentais demonstrando os efeitos no processo clínico. Há um destaque especial para as variáveis relevantes no 
processo de mudança terapêutico e nas terminologias utilizadas para explicar a FAP. Esses avanços e suas implicações clínicas são 
discutidos como suporte a modelos de intervenção realizados pelo analista do comportamento na aplicação no processo 
terapêutico. 
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O COMPORTAMENTALISMO RADICAL PODE SER UMA FILOSOFIA DA MENTE?  
PALESTRAS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
CARLOS EDUARDO LOPES.  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, MARINGA - PR - BRASIL.  

Tradicionalmente, o behaviorismo ou comportamentalismo é considerado um sistema psicológico que exclui a mente. De acordo 
com essa visão, ao criticar o mentalismo, o behaviorismo teria se comprometido com a eliminação do conceito de mente na 
psicologia moderna. Esta palestra pretende examinar essa tese de uma perspectiva histórico-filosófica. Para tanto, 
apresentaremos uma breve história filosófica do behaviorismo. Mais especificamente, examinaremos três propostas de psicologia 
como ciência do comportamento (o behaviorismo clássico, o behaviorismo metodológico e o behaviorismo radical), analisando os 
compromissos filosóficos subjacentes a cada uma delas e como esses compromissos encaminham modos distintos de lidar com o 
conceito de mente. Partindo dessa história, voltaremos à tese da eliminação da mente avaliando se ela é compartilhada por todas 
essas formas de behaviorismo. Mostraremos que compromissos filosóficos distintos levaram as diferentes formas de 
behaviorismo a criticar conceitos específicos de mente. Além disso, as justificativas filosóficas para a eliminação do conceito de 
mente são bastante distintas em cada tipo de behaviorismo, variando de questões epistemológicas, ou meramente 
metodológicas, a compromissos ontológicos mais ou menos explícitos. Por fim, discutiremos como a presença de uma ruptura 
filosófica na história do behaviorismo permite a manutenção do conceito de mente no comportamentalismo radical. 

 
RELAÇÕES ENTRE OPERANTES VERBAIS EM CRIANÇAS COM REPERTÓRIO VERBAL MÍNIMO  
PALESTRAS 
PESQUISA BÁSICA   
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
ANA CLAUDIA MOREIRA ALMEIDA-VERDU.  
UNESP, BAURU - SP - BRASIL. 

Uma forma pela qual operantes verbais podem se relacionar é por relações de equivalência. Nas dimensões metodológica e 
aplicada o modelo tem demonstrado que após o estabelecimento de pelo menos duas relações de ouvir baseadas em seleção 
com estímulo auditivo comum, falantes e ouvintes competentes demonstram relações de equivalência entre os estímulos visuais 
selecionados, além da nomeação desses. Considerando a extensão desse modelo para pessoas com repertório verbal mínimo, 
pesquisas recentes têm demonstrado as condições sob as quais repertórios de ouvinte podem ser estabelecidos, de forma muito 
robusta, por diferentes procedimentos de ensino: ensino por exclusão, fading e ensino blocado. Após o ensino de relações entre 
estímulos visais e auditivos, os participantes têm demonstrado relações de equivalência entre estímulos visuais e auditivos. Nos 
estudos iniciais, o estabelecimento das relações de equivalência não foi condição suficiente para a nomeação dos estímulos visuais 
com correspondência ponto a ponto com as convenções da comunidade verbal. Quando o delineamento expôs o participante a 
diferentes oportunidades de produção oral (textual, tato e ecoico) a nomeação passou a sofrer modificações graduais e chegar 
mais próxima da precisão. Em crianças leitoras, a precisão na nomeação tem sido obtida pela extensão do controle exercido por 
estímulos textuais para figuras, após formação de classes de equivalência. Esses achados têm sido estendidos para  populações 
com outros diagnósticos de distúrbios da comunicação demonstrando a generalidade do modelo. 
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TEORIA DAS MOLDURAS RELACIONAIS (RFT): UMA REVISÃO DE ESTUDOS EMPÍRICOS  
PALESTRAS  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
RODRIGO RODRIGUES COSTA BOAVISTA.  
PARADIGMA - CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO COMPORTAMENTO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
A Teoria das Molduras Relacionais  foi proposta por Steven Hayes e Aaron Brownstein em 1985. Inspirados nas pesquisas em 

equivalência de estímulos e na compreensão operante da linguagem, argumentam que o comportamento verbal está relacionado 

a um operante de ordem superior fortalecido desde a infância via treino de múltiplos exemplares. Este operante – responder 

relacional arbitrariamente aplicável – define-se pelas propriedades de implicação mútua, combinatória e transformação de função 

de estímulos. A RFT vem recebendo críticas de cunho filosófico, teórico e metodológico. A presente exposição tem como objetivo 

apresentar os dados de uma revisão de literatura que contemplou aspectos bibliométricos e metodológicos de publicações 

empíricas produzidas à luz da RFT. No total, foram revistos 85 artigos publicados entre 1991 e maio de 2013. Identificou-se que o 

The Psychological Record liderou o número de publicações (42 artigos). A maioria das pesquisas tinha como participantes 

indivíduos de 18 anos em diante. Apenas 8% publicações consideraram participantes com diagnóstico psiquiátrico. Apenas uma 

publicação foi conduzida em contexto de grupo. A maior parte dos estudos utilizou tarefas computadorizadas. No que tange às 

molduras relacionais 68 estudos investigaram relações de coordenação. 53 publicações empregaram procedimentos de matching-

to-sample simultâneo. Entre 1991 e 2001 foram identificadas nove pesquisas que combinavam ao menos duas medidas, já entre 

2006 e maio de 2013 havia 35. Os resultados mostram que os pesquisadores que trabalham sob a perspectiva da RFT produziram 

dados empíricos a partir de uma diversidade de configurações metodológicas. Contudo, não foram identificadas evidências 

empíricas com sujeitos não humanos, estudos que avaliassem os resultados obtidos em termos de variáveis sóciodemográficas e 

pesquisas em que fossem correlacionados resultados à número de tentativas de treino/teste. 

A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE TRABALHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: CONQUISTAS E DESAFIOS  
PALESTRAS  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
CÁSSIA LEAL DA HORA.  
PUC-SP / NÚCLEO PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

A partir do sucesso descrito nos estudos de Lovaas (1987), Lovaas et al (1993) a demanda por profissionais que conduzissem 
intervenções baseadas em ABA para o tratamento do TEA cresceu muito. Com isso, profissionais com ou sem formação suficiente 
para conduzir esse tipo de intervenção tornaram-se terapeutas especializados em ABA do dia para a noite. Portanto, a necessidade 
de assegurar a qualidade do serviço prestado para as famílias, instituições contratantes e agências de fomento tornou-se urgente. 
Atualmente, nos EUA, os profissionais da aplicação que querem tornar-se analistas do comportamento certificados, podem 
submeter-se ao processo de avaliação e preencher os requisitos de formação teórica e experiência prática propostos pela 
instituição BABC. O processo de certificação foi um grande avanço para a comunidade de AC e para os consumidores de forma 
geral. Entretanto, a lista de tarefas exigidas para a obtenção do título, descrevia (e ainda o faz até hoje) as competências essenciais 
para a aplicação da AC no geral e não competências específicas para o trabalho com TEA. Nesse contexto, a AC realizou diversas 
discussões, dentre elas a criação de uma certificação exclusiva para profissionais que trabalham com TEA e o levantamento dos 
conhecimentos em AC necessários para essa prática. Uma comissão de especialistas decidiu pela não criação de uma certificação 
diferente e sim pelo desenvolvimento de uma lista de habilidades complementares à lista já estabelecida pelo BABC. Essa lista é 
baseada em competências não analítico comportamentais relacionadas às características do quadro clínico e da forma de 
aprendizagem no TEA e às características de intervenções baseadas ou não em evidências. O presente trabalho tem como objetivo 
caracterizar esse conjunto de habilidades, descrever de que forma esses conhecimentos têm sido adquiridos pelos profissionais 
da área e propor questionamentos sobre a viabilidade e os desafios desse tipo de formação no Brasil. 
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CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO EQUIPAMENTO BAIXO CUSTO PARA ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO  
PALESTRAS  
PESQUISA BÁSICA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
NICOLAS CARSTEN ROSSGER.  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, COTIA - SP - BRASIL.  

Equipamentos utilizados em pesquisas em Análise Experimental do Comportamento com sujeitos não humanos tiveram uma 
trajetória intrincada ao próprio estudo do comportamento. Um tipo de equipamento importante nessas pesquisas é a câmara de 
condicionamento operante. Diversos incrementos foram feitos nessas câmaras, com estes focados no aumento do controle de 
variáveis independentes e no registro mais preciso de variáveis dependentes. Uma característica de equipamentos atualmente 
disponíveis no mercado é o seu alto custo de aquisição e a necessidade do uso de software fechado utilizado pelos mesmos. Diante 
disso, apresenta-se a construção e avaliação de equipamentos não comerciais de baixo custo para pesquisas operantes. Foram 
construídas duas câmaras de condicionamento, uma para pombos e outra para ratos. Com o objetivo de avaliar o equipamento 
construído, submeteram-se dois pombos e dois ratos a esquemas de reforço de razão fixa (FR) e razão variável (VR), e dois pombos 
e dois ratos a esquemas de reforço de intervalo fixo (FI) e intervalo variável (VI). Replicou-se a maior parte dos aspectos da 
literatura de esquemas de reforço simples com o equipamento apresentado, o que indica sua adequação ao uso em pesquisas de 
condicionamento operante como uma alternativa viável de baixo custo. 

 
O USO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PELOS ANALISTAS DO COMPORTAMENTO  
PALESTRAS  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
MARINA MONZANI DA ROCHA.  
UNIP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

A avaliação está presente no dia-a-dia do analista do comportamento, que, em sua prática, coleta dados sobre o repertório 
comportamental de seu cliente, elabora e testa hipóteses de maneira contínua. A análise funcional é uma ferramenta fundamental 
para nossa atuação, entretanto, pare realiza-la, precisamos ter acesso a informações que nem sempre estão prontamente 
acessíveis ou são fáceis de se obter. Além disso, por vezes precisamos ter medidas repetidas daquilo que os clientes fazem ou 
sentem de maneira a quantificar as mudanças obtidas a partir do trabalho terapêutico. Nesses contextos, instrumentos de 
avaliação psicológica muitas vezes são utilizados. O objetivo desse trabalho é explorar as críticas realizadas ao uso de instrumentos 
de avaliação psicológica pelo analista do comportamento e fundamentar como esse uso pode ser realizado sem ferir os princípios 
filosóficos que guiam sua prática. Defende-se que instrumentos com objetivos claramente delineados e compatíveis com o 
referencial teórico da análise do comportamento podem contribuir com o processo de avaliação e intervenção em diferentes 
áreas de atuação. Serão apresentadas as características fundamentais destes instrumentos e exemplos de casos nos quais as 
informações obtidas usando alguns instrumentos contribuíram para uma análise mais rápida e completa dos casos. 
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E SUSTENTABILIDADE: O QUE TEMOS FEITO E O MUITO AINDA POR FAZER  
PALESTRAS  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
CE (Controle de estímulos) 
ELISA TAVARES SANABIO-HECK1; ERICK HUBER2.  
1.UFG, GOIÂNIA - GO - BRASIL; 2.UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, GOIÂNIA - GO - BRASIL.  

Sustentabilidade pode ser definida como uma característica de práticas culturais ou produtos que, em um momento atual, 
fornecem reforçadores para um dado grupo sem prejudicar o acesso de outros indivíduos a reforçadores em um momento futuro. 
A ausência de práticas sustentáveis têm causado inúmeros problemas ambientais, como o acúmulo de lixo e a escassez crescente 
de aterros, erosão do solo, poluição do ar e da água, além dos inúmeros efeitos advindos do aquecimento global. Entre as variáveis 
independentes responsáveis por tais problemas, é impossível negar a participação do comportamento humano. A Análise do 
Comportamento, ao identificar relações funcionais entre eventos ambientais e o comportamento dos indivíduos, tem uma 
importante responsabilidade nas questões relacionadas à sustentabilidade, investigando e alterando comportamentos 
socialmente relevantes. Nas décadas de 70 e 80, é possível encontrar vários exemplos de intervenções analítico-comportamentais 
envolvendo reciclagem, uso excessivos de automóveis, consumismo, além de consumo de água e energia. As estratégias de 
intervenção utilizadas nessa época podem ser divididas em manipulação dos antecedentes (e.g., fornecimento de informação, 
educação, prompting, modelos, commitment, mudanças no ambiente físico) e das consequências (feedbacks, recompensas). Após 
uma redução dos estudos sobre sustentabilidade na década de 90, o interesse de analistas do comportamento pelo tema ressurgiu 
na última década. Como desafios, é preciso identificar intervenções que tenham efeitos duradouros e que alterem 
comportamentos realmente relevantes (e não apenas comportamentos de conveniência), além de divulgar os alcances da 
tecnologia comportamental para além da Análise do Comportamento. 

COMO MELHORAR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO DE SERVIÇOS PSICOLÓGICOS COM O GESTORPSI  
PALESTRAS  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
FOR (Formação) 
OLIVER ZANCUL PRADO.  
UNIP, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  

Entendendo eficiência de uma maneira ampla como a relação entre resultados obtidos e recursos empregados e a gestão como 
previsão e controle, serão apresentados exemplos de como as rotinas do dia a dia profissional podem se beneficiar ao utilizar uma 
metodologia de gestão. O GestorPsi, sistema de gestão de serviços de psicologia e prontuários eletrônicos, funciona desde 2009 
e foi desenvolvido a partir de análises sobre o funcionamento de diversos estabelecimentos que prestam serviços em psicologia. 
O projeto teve apoio da FAPESP para o seu desenvolvimento e é software livre.  As principais funcionalidades estão relacionadas 
aos controles e registros de agendamentos, inscrição e desligamentos de serviços, diagnóstico e evolução do trabalho e relatórios. 
Pode ser utilizado por profissionais autônomos, clinicas ou empresas e estabelecimentos de ensino e pesquisa. A eficiência na 
gestão é obtida na medida que é possível fazer registro e ter acesso as informações relevantes para o trabalho com um baixo custo 
de resposta, o que torna possível aos profissionais e a organizações dedicarem seu tempo e atenção em assuntos mais importantes 
ou necessários. 

 

EFICÁCIA DO ENSINO DE TÉCNICA PARA DESCRIÇÃO PRECISA DE COMPORTAMENTOS PROFISSIONAIS 

EM UMA EMPRESA  

RELATO DE EXPERIÊNCIA  

PESQUISA APLICADA  

FOR (Formação) 

GEOVANE TESTA CORRÊA1; ALINE BATTISTI ARCHER2; GUSTAVO KLAUBERG PEREIRA3; JULIANE VIECILI4.  

1.IAS, FLORIANOPOLIS - SC - BRASIL; 2,3.UFSC, FLORIANOPOLIS - SC - BRASIL; 4.UNISUL, FLORIANOPOLIS - SC - 

BRASIL.  

Um dos processos-chave no âmbito da Gestão do Comportamento Humano em Organizações é denominado internacionalmente de 

pinpoint ou task clarification ou task analysis, e pode ser traduzido por descrição precisa de comportamento profissional (DPCP). 

Apesar da relevância da DPCP, não foram encontrados estudos acerca de avaliação da eficácia da programação de ensino (ProEns) 

de técnicas para DPCP em organizações. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia da ProEns de técnica para DPCP em uma 
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organização. A ProEns ocorreu com os quatro funcionários do setor financeiro de uma organização comercial, dois com ensino 

superior e dois com ensino médio, e foi realizada em seis etapas: (1) construção de técnica para DPCP; (2) planejamento do ensino 

da técnica construída; (3) execução de pré-teste e das Unidades de Ensino (UE) 1 e 2; (4) acompanhamento da execução da técnica 

de DPCP no trabalho; (5) execução das UE 3 e 4 e do pós-teste; e, (6) avaliação da proporção de DPCP após dois meses e após um 

ano do fim do curso, realizada por meio de análise documental. Após execução das etapas 1 a 5 da ProEns, foi possível verificar 

que a proporção de atividades envolvidas em comportamentos profissionais (CP), descritas com precisão pelos participantes, passou 

de 14% no pré-teste para 59% no pós-teste. Das descrições de CP avaliadas após dois meses do fim do curso, a proporção de 

descrições precisas ficou em 62%; e após um ano, a proporção ficou em 60%. Como síntese, a aprendizagem da técnica para DPCP 

permaneceu na proporção do pós-teste após um ano do fim do curso. Ainda assim, é necessário aperfeiçoar a ProEns, de forma que 

a proporção de Descrições Precisas de Comportamentos Profissionais seja superior a 90%, aumentando a probabilidade de que haja 

maior frequência da produção de produtos e serviços com qualidade nas organizações. 
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AVALIAÇÃO GERENCIAL NO SERVIÇO PÚBLICO  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
FOR (Formação) 
FÁBIO FREIRE LAPORTE.  
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, BRASILIA - DF - BRASIL.  

A implantação da Gestão por Competências foi iniciada no MPF em 2013. O foco inicial foi a avaliação gerencial, pois a atuação dos gestores tem 
impacto direto no trabalho de vários servidores. O projeto foi iniciado com o mapeamento das competências organizacionais, fundamentais e 
gerenciais, realizado por meio de análise documental, grupos focais com formadores de opinião, entrevistas com gestores em nível estratégico, 
e posterior consulta a todos os servidores do órgão. 
As competências mapeadas e seus referenciais de desempenho foram publicadas em um dicionário de competências. As avaliações gerenciais 
foram divididas em três níveis: estratégico, tático e operacional. Os gerentes foram avaliados com um questionário, cuja escala era composta 
dos seguintes conceitos: (1) Ainda Não Demonstra, (2) Demonstra Pouco, (3) Demonstra, (4) Demonstra e Compartilha. A avaliação foi realizada 
em um modelo 360º, consistindo de avaliação da chefia, auto avaliação, e avaliação de pares e equipe, sendo estas realizadas por meio de 
sorteio. O sistema de avaliação gerencial foi desenvolvido pela equipe de informática do MPF, e permite a criação de relatórios de competências 
por unidade. Esses relatórios possibilitarão o planejamento de ações de desenvolvimento gerencial focadas no diagnóstico das dificuldades 
atualmente apresentadas pelo gestores. Na próxima etapa serão mapeadas as competências técnicas, divididas por área de atuação dos 
servidores. 

 

A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO IFC COM BASE NA NOÇÃO DE COMPORTAMENTO  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
FOR (Formação) 
JEAN ABILIO SILVA.  
IFC, BLUMENAU - SC - BRASIL.  
 
O principal elemento de uma organização de ensino são as pessoas que prestam os serviços sob sua responsabilidade. Assim, o desenvolvimento 
institucional requer o desenvolvimento contínuo de seus servidores. No entanto, nem sempre a capacitação é utilizada como recurso estratégico 
para atender as necessidades institucionais e da comunidade. Alguns aspectos observados no Instituto Federal Catarinense, tais como a 
centralização dos processos decisórios, a baixa articulação entre as ações de capacitação, baixa economicidade e a baixa percepção sobre as 
necessidades organizacionais etc, tornavam a capacitação um processo pouco capaz de interferir nos rumos da instituição. Com a criação da 
Pró-reitoria de Desenvolvimento Humano e Social, em 2012, chamou-se a atenção para a necessidade de aprimorar os processos de capacitação 
dos servidores, porém ainda era preciso elaborar uma estratégia para lidar com a situação existente na instituição. Com base na noção de 
comportamento, foi possível propor 6 comportamentos constituintes do ‘processo de desenvolvimento de comportamentos’: 1) identificar 
necessidades de capacitação; 2) planejar processos de capacitação; 3) Executar ações de capacitação; 4) Avaliar ações de capacitação executadas; 
5) Aperfeiçoar ações realizadas e 6) Comunicar descobertas com o processo de capacitação. Com a proposição dessas 6 etapas, criou-se 
contingências para aumentar a probabilidade desses comportamentos entre os servidores dos diversos setores da instituição, tais como: 
formulários específicos, comissões, fluxos de trabalho, diretrizes e obrigações normativas, entre outros. Os primeiros resultados da proposta 
ainda em implantação são positivos e aos poucos começam a emergir necessidades de capacitação mais estreitamente relacionadas ao 
desenvolvimento organizacional. Isso possibilitará tornar o IFC uma organização em constante aprendizagem e capaz de enfrentar os desafios e 
problemas que o afetam ou venham a afetá-lo. 
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MEU PRIMEIRO CLIENTE E EU: RELATOS DE UMA TERAPEUTA INICIANTE  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
OUT (Outra) 
JHESSICA MONTEIRO; NAZARÉ COSTA.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, SAO LUIS - MA - BRASIL.  

O presente relato tem por objetivos apresentar um caso atendido em clínica-escola com queixa de problemas conjugais e discutir sobre os 
pensamentos e sentimentos da terapeuta iniciante na condução desse seu primeiro atendimento. Acerca do caso, a cliente, de 23 anos, casada 
há 1 ano com um rapaz 4 anos mais novo e mãe de uma criança de 1 ano e 6 meses, buscou a terapia como forma de ajuda para tomar a decisão 
entre divórcio e manutenção do casamento. A terapeuta optou por conduzir o caso investigando as variáveis que mantinham a cliente na relação 
e ampliando o seu repertório direcionado por seus valores. Após a investigação, a terapeuta apresentou para a cliente algumas variáveis 
identificadas para a manutenção da relação, como o seguimento indiscriminado de regras religiosas e autorregras referentes à impossibilidade 
de fazer algo por si por ter engravidado antes do casamento, esquiva de pensamentos e sentimentos relacionados ao divórcio e manutenção de 
comportamentos adequados do marido por reforçamento intermitente. Com essas informações, e ciente de que a terapeuta não se posicionaria 
por nenhuma das opções, a cliente optou pelo divórcio. Assim, ainda ao longo do processo terapêutico, divorciou-se legalmente e, sobretudo, 
fez mudanças significativas na sua vida, desde à sua aparência até a diminuição do controle por regras, a fim de viver de forma orientada aos 
seus valores. Quanto à terapeuta iniciante, durante o período, precisou lidar com pensamentos sobre sua capacidade de atender, sua experiência 
de vida diferente da cliente e sua opinião acerca da situação da cliente, com as regras aprendidas na supervisão e no seu contexto familiar e com 
as dificuldades de planejar e conduzir as sessões de forma ética e da melhor forma para a cliente, ainda que todos esses pensamentos estivessem 
presentes. A supervisão, o embasamento teórico, o investimento na relação terapêutica e o próprio repertório da cliente contribuíram na 
condução do caso, finalizado em 7 sessões. 

 

ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS EM CUIDADOS PALIATIVOS  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
CV (Comportamento verbal) 
LARISSA AGUIRRE SILVA; MICHELE MOZZOCATO BONON.  
UNIP, CAMPINAS - SP - BRASIL.  

Esse trabalho é fruto do desenvolvimento de um projeto de intervenção realizado no 5º ano da graduação de psicologia. O estágio teve duração 
de 10 meses e ocorreu no serviço de atendimento domiciliar (SAD). Inicialmente além da assistência foi realizado uma análise institucional do 
serviço, a fim de propor uma intervenção coerente. Assim, a população alvo delimitada foram os pacientes oncológicos em cuidado paliativo. 
Não houve escolha por gênero, faixa etária, ou condições sociais. No diagnóstico institucional ficou evidente a dificuldade da equipe de saúde 
em lidar com estes pacientes, foi possível observar que dar o prognóstico  era uma tarefa que evocava diversos comportamentos com função 
de fuga/esquiva, o que produzia reações emocionais desconfortáveis aos pacientes e familiares. A intervenção proposta foi a do 
acompanhamento terapêutico, essa intervenção é caracterizada por ocorrer fora do consultório e visa o aumento do repertório comportamental 
do cliente. Tal intervenção objetivou o manejo das contingências aversivas em operação e a ampliação dos estímulos reforçadores. Durante o 
estágio foram acompanhados 6 pacientes, algumas variáveis se destacaram, uma delas foi a semelhança de contexto dos pacientes, que pôde 
ser considerado intensamente coercitivo, já que todos os casos envolveram perda de reforçadores e ampliação de estímulação aversiva. 
Decorrente desse contexto coercitivo e sem possibilidade de comportamento de fuga/esquiva eficaz, já que a doença não poderia ser removida, 
diversos comportamentos e sentimentos foram produzidos. Os mais comuns foram o sentimento de ansiedade, de culpa, e comportamentos de 
fuga/esquiva do prognóstico. Outro fator que se destacou e que posteriormente merece maior atenção e pesquisa é de que as três pacientes 
mais jovens foram as que desde o início demonstraram uma reserva comportamental para lidar com a finitude, diferente das pacientes com 
idade mais avançada. 
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TERAPIA DE CASAL E A INFLUÊNCIA DA MÍDIA – CONTRIBUIÇÕES DA ANALÍSE DO COMPORTAMENTO E INTERVENÇÕES  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
DENISE MORAES LETTIERI.  
ATITUDE CURSOS, BRASILIA - DF - BRASIL.  

Grande parte dos casais que buscam psicoterapia o faz sob controle de queixas de interações empobrecidas e pouco reforçadoras. É importante 
pensar que isso pode ser fruto de conflitos advindos de confrontos entre velhas e novas regras resultante das várias mudanças sociais. A mídia 
tem um importante papel na difusão desses valores e regras. Buscar, como analistas do comportamento, ser críticos no que se refere aos 
possíveis efeitos da mídia em relacionamentos amorosos e no casamento passa a ser determinante para ajudar os casais que procuram 
psicoterapia. O presente trabalho teve como objetivo o relato de experiência das intervenções realizadas em um atendimento de casal feito em 
consultório particular, visando analisar a influência das mídias na vida desse casal e construir extrapolações e modelos para outros atendimentos. 
A mídia, ao estipular regras, especifica o comportamento a ser emitido, suas condições e prováveis consequências. Por isso, estabelecer relações 
entre as regras, modelos apresentados pelas mídias e os padrões comportamentais atuais presentes ou desejados entre os pares em 
psicoterapia, irá possibilitar levantar hipóteses e produzir análises funcionais que ajudará o psicoterapeuta intervir nos conflitos. Algumas regras 
sobre relacionamentos podem aumentar a probabilidade de emissão de comportamentos “disfuncionais” e os desajustes conjugais podem estar 
relacionados às expectativas irreais e às exigências exageradas mantidas por cada cônjuge acerca do casamento. Assim, uma hipótese levantada 
na psicoterapia é que um dos motivos que pôde ter impedido esse casal de viver ou manter um relacionamento amoroso reforçador é o fato de 
estarem apoiados em regras construídas por conteúdos idealizados em modelos perfeitos de interação, buscando o relacionamento de contos 
de fadas. No caso desse casal, essas regras, além de restringirem sua variabilidade comportamental, reduziram a sensibilidade dos 
comportamentos às contingências de reforçamento em vigor. Trabalhar e investigar essas hipóteses em terapia tem grandes chances de produzir 
resultados clínicos significativos, agregando tanto qualidade na intimidade quanto aumentando o valor do vínculo emocional construído pelo 
pares. 

IMPLICAÇÕES DO USO DO FACEBOOK EM UM CASO DE ANSIEDADE  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
OUT (Outra) 
TAYNÁ SOUSA; ALINE BECKMANN MENEZES.  
UFPA, BELEM - PA - BRASIL.  

O objetivo do presente trabalho é apresentar o relato de um caso de ansiedade cujo atendimento foi realizado na Clínica-Escola da UFPA, durante 
o ano de 2014. Na época do atendimento, a cliente tinha 27 anos, e era estudante universitária. Possuía desconfiança acentuada em relação ao 
namorado, o que apareceu através das queixas de ciúmes e necessidade de controle sobre o companheiro. Essa tentativa de controle se dava 
principalmente por meio do acesso ao Facebook do namorado, ao qual a cliente secretamente possuía a senha e diariamente monitorava os 
registros de atividades. A cliente possuía a autoregra de que se as coisas não apareciam no Facebook, então não aconteciam na vida real. Desse 
modo, o Facebook consistia em um dos contextos mais geradores de ansiedade na cliente tanto quando esta não conseguia acessá-lo quanto 
quando visualizava algum registro de atividade considerado por ela como suspeito. Foram propostas atividades de autoregistro, curtograma, 
reflexão sobre a facilidade de manipulação de informações nas redes sociais, entre outras. No decorrer das sessões, observou-se que o acesso 
ao Facebook ocorria principalmente quando a cliente estava em ambientes considerados por ela como aversivos (comportamento de fuga). Vale 
frisar que a cliente possuía círculo social restrito e praticava poucas atividades prazerosas. Hipotetizou-se que a ampliação de acesso a 
reforçadores contribuiria para a diminuição da intensidade das queixas supracitadas. Este trabalho ilustra como avanços tecnológicos podem 
influenciar quadros de ansiedade, a ponto de o acesso às redes sociais gerar grande sofrimento e, consequentemente, aparecer como demanda 
terapêutica. 
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PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO, PRÁTICAS PARENTAIS, HABILIDADES SOCIAIS EDUCATIVAS: UM ESTUDO DE CASO  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
JOSIANE ROSA CAMPOS.  
UNESP-BAURU, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL.  

A literatura aponta que as práticas parentais negativas e os déficits de habilidades sociais educativas do repertório materno podem ser um dos 
fortes preditores dos problemas de comportamento internalizante e externalizante em adolescentes.  A partir do exposto, o presente trabalho 
tem por objetivo descrever, na forma de um estudo de caso, uma experiência que avaliou e interveio com uma mãe, com queixas de conflitos 
interpessoais com seu filho adolescente, de 17 anos. A intervenção teve duração de 10 sessões, de 50 minutos cada, utilizou medidas de pré e 
pós-teste e foi conduzida no referencial analítico comportamental, a partir de dois instrumentos: Roteiro de Entrevista de Habilidades Sociais 
Educativas Parentais (RE-HSE-P) e Child Behavior Checklist (CBCL). No pré-teste, a cliente apresentou alta frequência de práticas educativas 
negativas e baixa frequência nas práticas educativas positivas; baixo repertório de habilidades sociais na interação com o filho.  A partir dos 
dados do CBCL, no relato da mãe, o filho apresentou escores clínicos para problemas de comportamentos internalizantes e limítrofe para os 
externalizantes. Para promover aumento do repertório de habilidades sociais e das práticas educativas positivas da mãe, a intervenção focou 
em três temas: comunicação, expressão de sentimentos e estabelecimento de limites. O pós-teste indicou que houve aumento de repertório 
das habilidades sociais em todas as classes treinadas do repertório da cliente, aumento das práticas educativas positivas, remissão dos problemas 
de comportamento do filho e consequente melhora da interação entre os dois, sugerindo que os procedimentos utilizados foram adequados às 
demandas individuais.  

 

A IMPORTÂNCIA DO ENGAJAMENTO DOS PAIS NO PROCESSO TERAPÊUTICO NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
Intervenção clínica no consultório 
RAISSA ROBERTI BENEVIDES; ROBERTA SELES COSTA.  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  

A psicoterapia é permeada pela relação terapêutica, sendo que essa geralmente envolve a díade terapeuta-cliente. No atendimento com crianças 
e adolescentes, amplia-se esse vínculo, na medida em que a família, em especial os pais ou responsáveis, precisam ser envolvidos no processo. 
O objetivo do presente trabalho consiste em discutir a relevância do engajamento dos pais para o atendimento clínico dos filhos, indicando os 
resultados relacionados à adesão dos mesmos. Utilizou-se o relato de dois casos clínicos de atendimento individual, sendo um realizado com um 
menino de 6 anos e outro com um adolescente de 14 anos. Além disso, se considerou um atendimento infantil em grupo, composto por 4 
crianças, com idades entre 8 e 11 anos. Tal intervenção foi acompanhada por um grupo de orientação aos pais. A partir das experiências 
vivenciadas notou-se que coube ao terapeuta avaliar e intervir frente aos comportamentos-problema da criança ou adolescente. No entanto, 
para que a aprendizagem, manutenção e generalização dos comportamentos de melhora ocorrecem faz-se necessária a participação ativa dos 
pais. Nos casos atendidos, os resultados foram mais promissores quando os pais se engajaram na psicoterapia e promoveram mudanças no 
ambiente, as quais favoreceram a modelagem dos comportamentos esperados. Por outro lado, as mudanças comportamentais dos clientes, 
cujos pais foram mais resistentes ou ausentes no processo terapêutico, foram menos significativas. Encontrar alternativas para que os pais 
adotem uma postura comprometida com a terapia dos filhos é um desafio para os psicólogos clínicos, no entanto, tal iniciativa demonstra 
potencializar a efetividade da intervenção analítico-comportamental. 
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UM CASO DE TOC NA CLINICA: INTERVENÇÃO E RESULTADOS  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
DENISE CRISTINA PEIXOTO ORSINI MARCONDES; DANIEL DEL REY; TIAGO ROBERTO FLORÊNCIO.  
NÚCLEO PARADIGMA DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

C. B. F., mulher, 40 anos, solteira, residente de São Paulo, trabalha em uma editora. Possui pais já falecidos, uma irmã gêmea e dois irmãos mais 
velhos, dos quais é próxima. Relata que o Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) teve início aos 25 anos, estando presente em e 
comprometendo diversos aspectos da sua vida, com início de tratamento em 2012. Obteve alta após um ano, parando, inclusive, a medicação. 
Reincidência do transtorno em 2014. No mesmo ano, retornou ao tratamento psiquiátrico e psicológico. Já realizou terapia por 4 anos e iniciou 
o processo terapêutico com a atual terapeuta  em setembro de 2014, estando em atendimento com a mesma há quase um ano. Ao longo dos 
atendimentos, foram estabelecidas metas para melhoria do TOC, são elas: dessensibilização, com novas exposições com prevenção de resposta; 
bloqueio de esquiva e modelagem do auto relato durante as sessões (os comportamentos associados ao TOC e falar sobre eles era aversivo para 
a cliente); treino de repertório de habilidades sociais. C. se mostrou comprometida com a terapia, raramente faltando e se engajando nas 
atividades e metas propostas. Ao longo dos atendimentos, foi capaz de apresentar melhorias no TOC, não apresentando piora acentuada mesmo 
em situações de grande estresse e/ou aversividade, aumento das exposições; também melhorou seu repertório de autopercepção e descrição, 
além de ampliar seu repertório de habilidades sociais, resultando em novos reforçadores em sua vida. C. continua em tratamento, ainda sendo 
necessário refinar as metas e repertórios previamente descritos. 

POSSIBILIDADES E DESAFIOS DO ATENDIMENTO CLÍNICO FRENTE A UMA HISTÓRIA DE ABUSO SEXUAL NA INFÂNCIA  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
ROBERTA SELES COSTA; RAIANA BONATTI DE SOUSA BOTÃO; MARIA RITA ZOÉGA SOARES.  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  

A violência sexual infantil é uma condição de sofrimento que deve ser alvo de estudos que propiciem condições de prevenção e alternativas de 
intervenção efetivas. O objetivo do presente trabalho consistiu em apresentar o relato de um caso com histórico de abuso sexual, de modo a 
apontar as possibilidades e os desafios encontrados. Foram realizadas 40 sessões de atendimento em uma cínica psicológica de uma universidade 
do sul do país. A cliente, do sexo feminino, era casada e tinha 38 anos. As queixas iniciais referiam-se à dificuldade na esfera sexual com o esposo 
e no estabelecimento de relacionamentos interpessoais, em especial com a família. Segundo ela, o abuso ocorreu dos 3 aos 8 anos, pelo irmão 
mais velho. Em relação ao sexo com o marido, relatava sentir nojo, culpa e vergonha, principalmente quando os comportamentos de 
aproximação dele eram semelhantes aos vivenciados no período do abuso. A cliente também buscava controlar sentimentos de raiva e mágoa 
em relação ao irmão e a mãe, que para ela, havia sido negligente no que tange à violência. Ao longo do processo terapêutico buscou-se 
desenvolver a aceitação dos eventos privados e a exposição às contingências presentes. Trabalhou-se no sentido de que a cliente vivenciasse 
com o esposo o momento prazeroso para ambos e dialogasse sobre as preferências do casal. No decorrer do processo, percebeu-se que os 
sentimentos considerados aversivos foram diminuindo de frequência e intensidade, ao passo que as sensações agradáveis em relação ao sexo 
aumentaram. Embora a terapia representasse um espaço de sofrimento, tendo em vista o conteúdo referente ao abuso, notou-se a relevância 
da intervenção para o desenvolvimento de novos repertórios, de modo que a cliente se tornasse apta para lidar com sua própria história e com 
o impacto da mesma em sua vida. 

ATUAÇÃO DO ANALISTA DO COMPORTAMENTO COMO PSICÓLOGO DA EDUCAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
GER (Gerontologia Comportamental): Relatos de intervenção 
GILIANE APARECIDA SCHMITZ.  
UTFPR-PB, PATO BRANCO - PR - BRASIL.  
 
A  Educação é uma das áreas mais conhecidas em que o Psicólogo pode atuar. Geralmente, quando se aborda a Psicologia Educacional, remete-
se à atuação do profissional no ensino básico, trabalhando com problemas de aprendizagem, ou mesmo como orientador vocacional, no 
momento da escolha pelo curso de graduação. Pouco se aborda as possibilidades do Psicólogo atuando no Ensino Superior. O objetivo deste 
relato de experiência é apresentar o trabalho realizado por uma Analista do Comportamento em uma Universidade Federal localizada no estado 
do Paraná. O trabalho é realizado pela profissional, admitida via concurso público, há três anos e tem sido construído a partir das demandas 
apresentadas por alunos, professores e gestores da universidade. Uma das dificuldades existentes para o direcionamento das ações do Psicólogo 
Educacional no Ensino Superior é a falta de material bibliográfico disponível e também a escassez de profissionais atuando na área. Atualmente, 
estão entre as atividades desenvolvidas pela profissional: atendimento individualizado voltado para o bom desenvolvimento acadêmico; 
orientação profissional e de carreira; mediação de conflitos professor-aluno e aluno-aluno; treinamento e desenvolvimento junto às empresas 
juniores existentes na universidade; palestras para a comunidade acadêmica e formação de professores. O objetivo deste relato de experiência 
é propiciar a discussão sobre a atuação do Analista do Comportamento no Ensino Superior, assim como ampliar as possibilidades de atuação na 
área. 
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EFICÁCIA DO ENSINO DE TÉCNICA PARA DESCRIÇÃO PRECISA DE COMPORTAMENTOS PROFISSIONAIS EM UMA EMPRESA  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PESQUISA APLICADA  
FOR (Formação) 
GEOVANE TESTA CORRÊA1; ALINE BATTISTI ARCHER2; GUSTAVO KLAUBERG PEREIRA3; JULIANE VIECILI4.  
1.IAS, FLORIANOPOLIS - SC - BRASIL; 2,3.UFSC, FLORIANOPOLIS - SC - BRASIL; 4.UNISUL, FLORIANOPOLIS - SC - BRASIL.  

Um dos processos-chave no âmbito da Gestão do Comportamento Humano em Organizações é denominado internacionalmente de pinpoint ou 
task clarification ou task analysis, e pode ser traduzido por descrição precisa de comportamento profissional (DPCP). Apesar da relevância da 
DPCP, não foram encontrados estudos acerca de avaliação da eficácia da programação de ensino (ProEns) de técnicas para DPCP em 
organizações. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia da ProEns de técnica para DPCP em uma organização. A ProEns ocorreu com os 
quatro funcionários do setor financeiro de uma organização comercial, dois com ensino superior e dois com ensino médio, e foi realizada em 
seis etapas: (1) construção de técnica para DPCP; (2) planejamento do ensino da técnica construída; (3) execução de pré-teste e das Unidades 
de Ensino (UE) 1 e 2; (4) acompanhamento da execução da técnica de DPCP no trabalho; (5) execução das UE 3 e 4 e do pós-teste; e, (6) avaliação 
da proporção de DPCP após dois meses e após um ano do fim do curso, realizada por meio de análise documental. Após execução das etapas 1 
a 5 da ProEns, foi possível verificar que a proporção de atividades envolvidas em comportamentos profissionais (CP), descritas com precisão 
pelos participantes, passou de 14% no pré-teste para 59% no pós-teste. Das descrições de CP avaliadas após dois meses do fim do curso, a 
proporção de descrições precisas ficou em 62%; e após um ano, a proporção ficou em 60%. Como síntese, a aprendizagem da técnica para DPCP 
permaneceu na proporção do pós-teste após um ano do fim do curso. Ainda assim, é necessário aperfeiçoar a ProEns, de forma que a proporção 
de Descrições Precisas de Comportamentos Profissionais seja superior a 90%, aumentando a probabilidade de que haja maior frequência da 
produção de produtos e serviços com qualidade nas organizações. 

ENCERRAMENTO DE TERAPIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA COM UM CLIENTE COM “DIFICULDADES DE VÍNCULO”  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
FERNANDA RESENDE MOREIRA.  
CONSULTÓRIO PARTICULAR, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.  

P. é uma mulher de 37 anos que iniciou psicoterapia com a autora apresentando problemas no repertório de vinculo e intimidade. Notou-se que 
a cliente desenvolveu um padrão comportamental de esquiva de relações interpessoais com função de evitar o abandono do outro, construindo 
relações superficiais em sua maioria. Por outro lado, quando esta conseguia se aproximar, buscar o contato e expressar eventos encobertos em 
uma relação – comportamento de vinculação – o fazia de maneira exclusivista, experimentava intensa ansiedade e emitia respostas com função 
de manter o outro por perto que, muitas vezes, eram problemáticas. Após um ano e meio a terapeuta tomou a decisão de mudar-se de cidade 
e, ao comunicar à cliente, evocou respostas de contracontrole tais como recusar-se a iniciar terapia com outra pessoa e atacar verbalmente a 
terapeuta, bem como respostas de fuga/esquiva de solicitar contato por Skype e sondar a permanência da terapeuta na cidade após o 
encerramento das sessões. Diante da resistência da cliente a terapeuta realizou intervenções com o objetivo de construir uma história atual de 
afastamento diferente das anteriormente vividas e, portanto, reduzir o valor aversivo desta e futuras experiências de afastamento. Como 
estratégia a terapeuta buscou se manter próxima e disponível para a cliente, propôs manter algum contato eventual no intuito de se fazer fading 
out de sua atenção,  encorajou a cliente a manejar seu próprio ambiente no sentido de produzir suporte social de outras pessoas e não sentir-
se desamparada. Desse modo, esperou-se que a motivação de P. para vincular-se com outras pessoas se mantivesse apesar do afastamento da 
terapeuta. 

ANÁLISE FUNCIONAL DA DEPRESSÃO NA ADOLESCÊNCIA ENVOLVENDO TENTATIVAS DE SUICÍDIO  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
ADRIANA DE OLIVEIRA.  
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA E CENTRO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL, BRASILIA - DF - BRASIL.  

O quadro de depressão tem sido cada vez mais frequente entre jovens e adolescentes, estimasse que no Brasil, 21% dos jovens entre 14 e 25 
anos têm sintomas indicativos de depressão. Mesmo o quadro sintomático sendo semelhantes, as contingências que mantem ou estabelecem 
esse quadro estão ligadas as histórias filogenéticas, ontogenéticas e culturais, de cada individuo. Para compreender as diferentes contingências 
da vida do individuo, o terapeuta comportamental realiza análises funcionais, buscando compreender quais as funções daqueles 
comportamentos na vida do cliente. No caso analisado, a cliente é uma adolescente de 19 anos que apresenta comportamentos considerados 
depressivos a 3 anos, com duas tentativas de suicídio, uma aos 16 anos e outra aos 18 anos.  Foi realizada uma análise funcional das duas 
tentativas de suicídio da cliente e dos comportamentos considerados depressivos, como sono em excesso, tristeza e isolamento. A análise se 
deu no nível ontogenético e cultural, analisando a história pessoal da cliente, relações familiares e demais aspectos relacionados ao seu padrão 
comportamental atual e as duas tentativas de suicídio. A análise indica que a maioria dos comportamentos depressivos da cliente parecem ser 
reforçados negativamente tendo em vista o contexto aversivo que ela a mesma está inserida. 
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ATENDIMENTOS EM DE UMA INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL: VANTAGENS E DESVANTAGENS  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
SH (Área da Saúde e/ou Hospitalar) 
PRISCILA BRENTAN CAPISTRANO CUNHA BUSSAB.  
CONSULTORIO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

O presente trabalho tem como objetivo discutir as vantagens e desvantagens de atendimentos clínicos de uma psicóloga voluntária dentro de 
uma entidade beneficente de assistência social e educacional, não governamental e sem fins lucrativos. A entidade acolhe 40 crianças de 4 a 6 
anos de idade, divididas entre os períodos matutino e vespertino, quando não estão na escola regular. Conta com 5 colaboradores com um 
espaço físico limitado. A instituição tem como objetivo oferecer, sob supervisão pedagógica, atividades extracurriculares gratuitas e 
complementação alimentar balanceada. Atualmente estão em atendimento psicoterápico, na própria instituição, 3 crianças indicadas pelas 
educadoras como tendo "mau comportamento". Dada a complexidade do relacionamento entre a instituição, crianças e pais, a necessidade do 
psicólogo dentro deste contexto alcança além do tratamento psicológico às crianças, um suporte orientativo às colaboradoras e pais. Contudo 
este tipo de atendimento trás conjuntos de vantagens e desvantagens. Dentre as vantagens estão: possibilidade de observação e análise do 
"comportamento-problema" no contexto em que ele ocorre, observação da interação das educadoras com as crianças e vice-versa, acesso aos 
pais e aos educadores da instituição (parte das variáveis ambientais) para orientação de maneiras mais reforçadora e menos coercitivas de como 
interagir com as crianças. E dentre as desvantagens estão: interferência dos integrantes da creche nos atendimentos individuais (as portas não 
possuem chaves), o uso de ameaças das educadoras colocando a Psicóloga como o agente punidor e perda do foco clínico por demandas 
administrativas e educativas. 

COMPORTAMENTOS DE INTIMIDADE DO CLIENTE NA RELAÇÃO TERAPÊUTICA CONTINGENTE ÀS RESPOSTAS DA TERAPEUTA  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
RAIANA BONATTI DE SOUSA BOTÃO; JOSY DE SOUZA MORIYAMA; ROBERTA SELES COSTA.  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  

De acordo com a Psicoterapia Analítico-Funcional (FAP) a relação terapêutica pode evocar comportamentos funcionalmente semelhantes 
àqueles emitidos pelo cliente em contexto natural. Utilizando as estratégias da FAP, estudos atuais vem demonstrando que os comportamentos 
de melhora do cliente podem ter relação direta com respostas do terapeuta frente a estes comportamentos e não, diretamente, aos 
comportamentos problema. Este trabalho buscará descrever em um caso clínico, alternativas à punição utilizadas pela terapeuta para lidar com 
os comportamentos problema do cliente em sessão e exemplos de interações que modelaram comportamentos de intimidade. Foram realizadas 
45 sessões de psicoterapia individual em uma clínica escola. O cliente do sexo masculino, tinha 41 anos, era divorciado, vivia com os dois filhos, 
estava afastado do serviço e foi diagnosticado com epilepsia e Transtorno Afetivo Bipolar. Suas queixas envolviam dificuldades em suas 
interações com os filhos e com outras pessoas de seu convívio, uma vez que apresentava comportamentos agressivos em alta frequência. O 
cliente apresentava um padrão de esquiva, com falas agressivas e oposição à terapeuta, em situações em que esta fazia questionamentos que 
atuavam como estímulos discriminativos para algumas lembranças de situações aversivas. Entre os comportamentos da terapeuta utilizados 
para modelar comportamentos de intimidade do cliente, foram: empatia, resumo sobre eventos relatados demonstrando compreensão e 
revelações dos próprios sentimentos em resposta às revelações do cliente. Após o desenvolvimento de uma relação terapêutica genuína que 
sinalizava pouca probabilidade de punição às respostas emocionais do cliente, este passou a apresentar comportamentos íntimos e foi 
diminuindo comportamentos problema no decorrer das sessões. 

 
 
O USO DA TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO EM UM CASO DE TRANSTORNO ESQUIZOTÍPICO  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
RAIANA BONATTI DE SOUSA BOTÃO; JOSY DE SOUZA MORIYAMA; ROBERTA SELES COSTA.  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  
 
O Transtorno de personalidade Esquizotípico (TPET) é caracterizado por déficit nas relações sociais, isolamento social, pensamentos 
persecutórios, ruminações obsessivas, alucinações visuais e auditivas, que se desencadeiam sem provocações externas, baixa resistência a 
frustrações e dificuldades em concluir tarefas. A Análise do Comportamento apresenta discussões acerca dos diagnósticos psiquiátricos, 
destacando a importância da Análise Funcional dos comportamentos e sintomas que os compõem. Este trabalho buscará descrever estratégias 
da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) utilizadas para ensinar uma cliente de 31 anos, casada, estudante de um curso técnico, a lidar 
com os comportamentos e sintomas típicos do TPET. Foram realizadas 38 sessões na Clínica Psicológica de uma Universidade Estadual. A cliente 
procurou a terapia por recomendação da psiquiatra, com queixas de depressão, dificuldade em terminar atividades e pensamentos suicidas. 
Identificou-se relatos verbais confusos, falas sem correspondência com as falas da terapeuta e relatos de audições que não condiziam com a 
realidade externa da cliente. Em contato com a psiquiatra confirmou-se o transtorno Esquizotípico. Então, iniciou-se o seguinte trabalho: 
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explicitações dos comportamentos característicos do transtorno; identificação dos comportamentos que poderiam ter como estimulo 
antecedente modificações biológicas referentes ao transtorno; levantamento dos valores da cliente; atividades para aumentar o controle de 
estímulos externos; metáforas e exercícios para a aceitação dos eventos privados e estratégias de enfrentamento, diminuindo os 
comportamentos de fuga e esquiva. A cliente ampliou seus relacionamentos interpessoais, deu continuidade ao seu curso técnico, passou a 
realizar atividades mesmo na presença de alucinações, alterando o modo como se relacionava com eventos privados. 
 
 
AGORA, EU SÓ QUERO PAZ": TERAPIA COMPORTAMENTAL EM UM CAMINHONEIRO QUE NÃO QUERIA MAIS TRABALHAR  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
HENRIQUE DO NASCIMENTO RICARDO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA, JAGUARUNA - SC - BRASIL. 

Relato do caso clínico de um caminhoneiro. Jorge (53), casado, pai de 3 filhos, que morava com a esposa e o filho mais novo. Foi encaminhado 
pela psiquiatra que o acompanhava há 3 anos ao atendimento ambulatorial da unidade de saúde, que recomendava o afastamento 
indeterminado do trabalho. Uma das queixas dele foi "Não consigo parar de pensar em algumas coisas que aconteceram comigo. Querem que 
eu volte para estrada, mas não dá. Só de pensar em voltar, eu já começo a passar mal". Declarou que havia conflitos com a esposa, principalmente 
por ela querer mudar de cidade. Alem disso, disse sofrer com o risco de retorno ao trabalho. Afastado há 1 ano, sentia que não tinha condições 
de voltar. Falou de eventos impactantes: foi traído pela mulher; soube que o filho era homosexual; atropelou e matou um pedestre; foi assaltado 
a mão armada; e testemunhou a morte de uma amigo em um acidente de trânsito. Revelou ter consumido "Rebite" durante 22 de profissão. 
Chegou ao atendimento com forte ideação suicida. Alguns dos objetivos da terapia foram: Desenvolver repertório de comportamentos assertivos 
na relação com a esposa; desenvolver repertório de contra controle de estímulos com função aversiva. Os procedimentos utilizados foram a 
análise e descrição das contingencias de reforçamento (CR); dessensibilização sistemática dos estímulos aversivos; ensaio comportamental de 
comportamentos assertivos. Foi apresentado um inventário de avaliaçao de transtorno de estresse pós traumático (TEPT) com a função de 
oferecer estímulos discriminativos para a resposta de descrever os comportamentos de fuga/esquiva. Progressos comportamentais foram 
verificados e relatados: Emissão de comportamentos assertivos, convencendo a companheira a permanecer  na comunidade.  Após extinção do 
condicionamento respondente, houve um aumento na frequencia da respostas de descrever eventos com função de CR positivo. Jorge 
conquistou a aposentadoria, e depois de declarar isso, encerrou com a psicoterapia. 

 
 
"DOUTOR, FIZ DE NOVO" DESENVOLVIMENTO DE AUTO CONTROLE E CONTRA CONTROLE EM UMA MULHER QUE SE CORTA  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
HENRIQUE DO NASCIMENTO RICARDO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA, JAGUARUNA - SC - BRASIL.  

Relato do caso clínico de terapia comportamental em uma mulher que se auto mutilava.  Janaína ,mãe de dois filhos, separada, desempregada, 
morava sozinha nos fundos da casa do pai. Retornou ao tratamento do programa de saude mental após abandono. A queixa era a crise, que era 
acompanhada, na maior parte das vezes, por cortes nos braços, marteladas nas mãos, e internação hospitalar. Automulitava-se com frequencia 
sempre em contexto de conflito familiar. Tomava medicações psicotrópicas sem acompanhamento sistemático de psiquiatra. Uma análise 
funcional das contingências de reforçamento em operação (CR) permitiu identificar o controle aversivo que seus familiares mantinham na 
relação com Janaína. Tambem apresentava comportamento de fuga/esquiva do acompanhamento psiquiátrico com o profissional de referência 
do município. Hávia ainda uma CR positiva entre o atendimento da equipe de urgência e emergência e suas respostas de cortar-se. Alguns dos 
objetivos da terapia foram: desenvolver contra controle de classes de respostas com fução punitiva emitidas pelos familiares; desenvolver auto 
controle para a classe de respostas automutilar-se; e adquirir adesão ao tratamento psiquiátrico. Como procedimentos foram apresentadas 
análises e descrições das CRs em operação; ensaio comportamental de comportamentos de contracontrole diante da estimulação aversiva pelos 
familiares; reforçamento diferencial da ida ao médico psiquiatra, inclusive com acompanhamento nos primeiros atendimentos. Progressos 
comportamentais importantes foram verificados e relatados: Houve uma diminuição da classe de respostas de automutilar-se, permanecendo 
por no mínimo 6 meses sem cortar os braços e marretar os próprios dedos, mesmo tendo sido exposta as mesmas classes de estímulos que 
antes eram discriminativos para tal resposta. Foi fortalecido do comportamento de aderir ao tratamento medicamentoso: Passou a frequentar 
regularmente o atendimento com o psiquiatra, e ingerir a medicação prescrita. 
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CAPACITAÇÃO DE MONITORES PARA A DISCIPLINA DE HISTÓRIA DA PSICOLOGIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
VALQUIRIA MARIA GONÇALVES; GISLAYNE DE SOUZA CARVALHO; VITOR MIRANDA DE ARAUJO; NÁDIA KIENEN.  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Este trabalho objetiva apresentar um relato de experiência sobre uma capacitação de monitores da disciplina de História da Psicologia, com base 
em princípios da programação de ensino. A capacitação foi estruturada por três estagiários em docência e supervisionada pela professora da 
disciplina. Foi realizada com 13 monitores, estudantes do segundo ano de Psicologia de uma universidade pública, que cursaram a disciplina no 
ano anterior. A capacitação visava desenvolver os comportamentos: a) identificar o objetivo da tarefa; b) definir critérios para correção das 
tarefas e c) apresentar feedback de forma contingente durante e ao final do texto, e foi realizada em dois encontros com duração de três horas 
cada. Para a construção da capacitação, inicialmente foram identificados e decompostos os comportamentos que seriam necessários que os 
monitores apresentassem para que pudessem desempenhar sua função. Os comportamentos foram organizados e sequenciados e depois foram 
planejadas as contingências de ensino para desenvolvimento deles, explicitando: atividades de ensino, respostas esperadas dos monitores e 
consequências em função das respostas desses. No primeiro encontro foi apresentada a disciplina e realizadas atividades para que os monitores 
identificassem os objetivos das tarefas solicitadas aos alunos, a partir de instruções escritas, e definissem critérios de correção. No segundo 
encontro, os monitores foram treinados a apresentar feedback contingente ao longo dos textos escritos pelo aluno e ao final do trabalho, com 
uma síntese da correção, destacando os pontos positivos e sugestões de melhorias. Os monitores tiveram também orientação semanal com 
feedbacks sobre o trabalho que desenvolveram. Ao fim da disciplina, foi realizada uma avaliação sobre a participação na monitoria, na qual os 
monitores destacaram que a capacitação foi fundamental para que estivessem aptos a corrigir as atividades e apresentar feedback de modo 
contingente e assertivo aos estudantes. 

ESTRATÉGIAS CLÍNICAS EM UM CASO DE FOBIA DE CACHORRO: DESCRIÇÃO DE UM ATENDIMENTO INFANTIL  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
LAÍSA APARECIDA MORETTO1; ALESSANDRA SALINA BRANDÃO2.  
1.UNESP, MACATUBA - SP - BRASIL; 2.SUPERVISORA CLINICA, BAURU - SP - BRASIL.  

A literatura sobre manejo de sintomas de ansiedade, entre eles os envolvidos nas fobias específicas, discute a importância das técnicas 
comportamentais estarem vinculadas a análise funcional do caso. Esse relato objetiva descrever as estratégias elaboradas para manejo de 
sintomas de fobia de cachorro de um garoto de seis anos (M) e a análise funcional que norteou o atendimento. Segundo relatos dos pais, na 
presença de cachorros ou em locais públicos, M apresentava taquicardia, sudorese e respostas operantes de queixar-se e solicitar a saída desses 
ambientes, comportamentos que eram consequenciados por comentários de “encorajamento” dos pais e a evitação desses contextos, 
impossibilitando dessa forma que o filho adquirisse respostas de enfrentamento e comportamentos alternativos para obter a atenção dos pais. 
A estratégia clínica consistiu na apresentação de diversas situações problemas ao cliente, as quais demandavam respostas verbais sobre como 
manejar uma situação estressora e a orientação aos pais para ensinar respostas de enfrentamento e exposição à M. A terapeuta lia a situação 
com M, apresentava ilustrações correspondentes e propunha que ele as resolvesse. M descreveu comportamentos de enfrentamento em todas 
as situações propostas, os quais também passaram a ser observados pelos pais fora da sessão, com diminuição de respostas de ansiedade diante 
de cachorros. Seguindo as orientações da terapeuta os pais aumentaram de frequência os comportamentos de dispender atenção ao filho em 
situações diversas. Os resultados verificados ilustram a efetividade das estratégias utilizadas para o desenvolvimento de comportamentos de 
enfretamento e a relevância da vinculação entre técnica e análise funcional.  
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ATENDIMENTO PSICOLÓGICO A CARDIOPATAS HOSPITALIZADOS  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
CV (Comportamento verbal) 
ANA PAULA CASAGRANDE SILVA; ANA LUISA MAGALDI SUGUIHURA; RICARDO GORAYEB.  
HCFMRP-USP, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL.  
 
As doenças cardiovasculares (DCVs) são consideradas pela Organização Mundial de Saúde a principal causa de mortalidade, morbidade e 
incapacidade no mundo. O desenvolvimento de tais doenças sofre influência tanto de aspectos biológicos quanto de fatores psicossociais. Dentre 
os fatores psicossociais incluem-se os hábitos de vida não saudáveis e os aspectos psicológicos, que podem ser modificados com o tratamento 
comportamental. A modificação de hábitos de vida constitui-se em um desafio, podendo interferir na adesão ao tramento e, consequentemente, 
levar a internações recorrentes. Este trabalho descreve um modelo de atendimento psicológico a pacientes internados em uma enfermaria de 
cardiologia de um hospital público de nível terciário. Tal modelo pauta-se no referencial teórico analítico comportamental e tem por objetivo 
auxiliar o paciente a analisar as contingências envolvidas em comportamentos relacionados à hospitalização e à doença, buscando favorecer o 
ajustamento ao ambiente hospitalar, modificar comportamentos de risco e promover a adesão ao tratamento. Avalia-se a compreensão do 
paciente em relação a doença, motivo da internação e fatores de risco para DCVs, a disponibilidade de suporte social, as estratégias de 
enfrentamento e os sintomas psicológicos como ansiedade e depressão. Após avaliação da demanda do paciente, quando necessário também 
é realizada a abordagem dos familiares e contato com a equipe multidisciplinar para discussão dos casos e orientações. São utilizadas 
intervenções tais como: acolhimento, psicoeducação, reforçamento positivo, treino discriminativo, treino de resolução de problemas e treino 
de assertividade. Os pacientes que apresentam demanda para continuidade do acompanhamento psicológico após alta hospitalar são 
encaminhados para psicoterapia. 
 
 
 
“METACONTINGÊNCIA” COMO UNIDADE DE ANÁLISE ÚTIL AO PLANEJAMENTO DE PRÁTICAS CULTURAIS DO GEDAC-MT  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
PE (Esporte e fitness) 
VIRGÍNIA CORDEIRO AMORIM; LUIZ ALEXANDRE BARBOSA DE FREITAS.  
UFMT, CUIABA - MT - BRASIL.  

O Grupo de Estudos e Difusão da Análise do Comportamento - GEDAC - é um projeto de extensão da UFMT que promove, há três anos, encontros 
para discussão de temas sob a ótica da Análise do Comportamento; visa divulgar a abordagem para alunos de diversos cursos universitários, 
assim como para a comunidade externa. O presente trabalho teve como objetivos principais: a) analisar a prática cultural de promover encontros 
à luz do conceito de metacontingências e b) a partir de tal análise, planejar estratégias para ampliar e refinar os efeitos dessa prática cultural. 
Foram analisados os relatos da primeira geração de extensionistas e registros de dados dos participantes (grau de instrução, área de formação 
e freqüência aos encontros).  Os resultados mostram um aumento da complexidade da prática cultural.  No ano da sua criação, o Produto 
Agregado (PA) e a Consequência Cultural (CC) coincidiam (o próprio encontro) exercendo papel selecionador e mantenedor das Contingências 
Comportamentais Entrelaçadas (CCEs) dos alunos que promoviam os encontros. Nos dois anos seguintes, o projeto foi aberto à comunidade, a 
qual passou a funcionar como um Sistema Receptor que promoveu variações na prática e selecionou novas CCEs e afetou o PA.  Apesar de ser 
uma prática cultural mantida há mais de três anos, os dados mostram que a cada nova edição do GEDAC, o Sistema Receptor é composto por 
pessoas de uma grande variedade de áreas de formação que deixam gradualmente de ir aos encontros. Estratégias são discutidas para que 
variações em CCEs façam aumentar a variedade de áreas de formação entre os participantes do Sistema Receptor e, consequentemente, 
aumente a difusão da AC (CC). A literatura sobre metacontingência se mostrou útil para operacionalizar a análise, evidenciar as variáveis de 
controle e permitir planejamento de alterações dessa prática cultural. 
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PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA CRIAR UM GRUPO ANALÍTICO COMPORTAMENTAL INFANTIL EM UMA CLÍNICA ESCOLA  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
SAMYLE CLÍCIA NASCIMENTO COSTA; GISLAYNE DA CUNHA LIMA; MARIA DO NAZARÈ DE CARVALHO.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEAR, CRUZ - CE - BRASIL.  

A apresentação se presta a expor táticas e procedimentos que foram utilizados para a criação de um grupo analítico comportamental infantil 
em crianças com queixa de agressividade no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da Universidade Federal do Ceará do campus de Sobral. Foram 
analisadas todas as queixas dos prontuários de crianças até 12 anos que procuraram o serviço entre 2012 e 2015 e que se encontravam na 
espera por atendimento. Visto a grande demanda por atendimento individual devido queixa de agressividade e a escassez de estagiários que 
pudessem dar conta dessa demanda de forma individual, foi elaborado um projeto para atendimento grupal com essas crianças. Com início 
previsto para Julho, o grupo contará com três etapas e terá vaga para seis crianças que ficarão sob a surpevisão de três estagiárias. A primeira 
etapa será a de seleção das crianças, entrando como critério prioridade aquelas que estiverem há mais tempo na lista de espera e como critério 
de inclusão ter disponibilidade de horário e ter a faixa etária entre 8 e 10 anos, não importando o sexo. A segunda fase se caracterizará por dois 
atendimentos individuais para cada família, um com os responsáveis e um com a criança, como forma de orientá-los para a terapia grupal, 
esclarecendo eventuais dúvidas e apresentando as condições do contrato terapêutico necessárias para a participação do grupo. A terceira fase 
será a de intervenção grupal, que ocorerá no período de Agosto à Dezembro, com bibliografia pautada em textos de referencial teórico da 
Análise do Comportamento afim de aplicar procedimentos da área Comportamental. A proposta inicial para intervenção conta com a aplicação 
de técnicas para melhorar as habilidades sociais da criança, por meio de modelagem, modelação e treino de habilidades sociais. 

APLICANDO A ACT NO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES TERAPÊUTICAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
JULIANA LOBATO.  
CONSULTÓRIO PARTICULAR, SAO LUIS - MA - BRASIL.  

O autoconhecimento do terapeuta, ou seja, a identificação daquilo que controla o seu comportamento e o manejo adequado de seu próprio 
comportamento são apontados como essenciais para a qualidade do processo terapêutico. Para um terapeuta que atua a partir da Terapia de 
Aceitação e Compromisso (ACT), o autoconhecimento passa necessariamente pela discriminação de suas experiências privadas/encobertas e, 
principalmente, pela identificação da forma como tais eventos controlam a sua vida, uma vez que, para esse modelo terapêutico, grande parte 
dos problemas humanos são decorrentes da forma como lidamos com tais eventos e o processo de intervenção proposto é predominantemente 
voltado para ensinar a pessoa uma forma não limitante de lidar com os mesmos, comprometida com valores pessoais. Esse trabalho pretende 
discutir como se dá a vivência da proposta da ACT aplicada à pessoa do terapeuta, exemplificando com relatos de como se deu essa experiência 
do ponto de vista da autora, no atendimento de um caso clínico com base na proposta de intervenção da ACT, durante o estágio supervisionado 
em terapia analítico-comportamental. Ressalta-se o processo de desenvolvimento de habilidades terapêuticas necessárias a um terapeuta que 
pretende trabalhar com o modelo da ACT. A partir dessa experiência, pode-se concluir que, assim como os clientes, o terapeuta também está 
sujeito a passar por dificuldades e momentos de desconforto, e assim como eles podem desenvolver habilidades para lidar com situações como 
essa sem maiores prejuízos ao seu trabalho e sua vida. 

TRIPOFOBIA: UM RELATO DE CASO  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
ROBERTA MAIA MARCON; GIOVANA AZEVEDO REOLON.  
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS, GOIANIA - GO - BRASIL.  

A tripofobia (ou medo de buracos) tem sido relativamente negligenciada pela comunidade científica até a presente data, sendo mais 
frequentemente discutida em textos informais, sites, redes sociais. O objetivo deste artigo foi apresentar a tripofobia apoiada a uma explicação 
analítico-comportamental. Também objetivou relatar o caso de uma jovem que se queixava de experimentar fortes reações corporais como 
náusea, batimento cardíaco acelerado, na presença de estímulos compreendendo aglomerados de buracos, geralmente em superfícies orgânicas 
como a pele humana, além de comportamentos característicos de esquiva fóbica como tampar uma imagem contendo buracos com as mãos 
para evitar visualizá-la ou solicitar a outrem parar de relatar uma história a partir da qual começava a imaginar esses estímulos aversivos. O 
tratamento empregado, baseado na abordagem analítico-comportamental, foi compreendido por uma fase de avaliação inicial, realizada por 
meio de entrevista e automonitoramento, fase de tratamento baseada em psicoeducação, treino respiratório, hierarquia de estímulos, 
dessensibilização sistemática e por uma fase de acompanhamento (follow-up). Os resultados apontaram a eficácia das estratégias de intervenção 
para diminuição das reações corporais e aumento de comportamentos alternativos aos de esquiva. 
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ANÁLISE FUNCIONAL E MANEJO DE COMPORTAMENTOS ANTISSOCIAIS DE UMA CRIANÇA DE CINCO ANOS  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
CRISTIANE COSTA FONSECA; DANIEL CARVALHO DE MATOS.  
NÚCLEO MARANHENSE DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO - NMAC E UNIVERSIDADE UNICEUMA., SÃO LUÍS - MA - BRASIL.  
 
O comportamento antissocial tem levantado muitas discussões, pois está atrelado a um grave problema da atualidade: a violência. O objetivo 
deste trabalho é analisar as intervenções, baseadas nos pressupostos da Análise do Comportamento, desenvolvidas com uma criança com queixa 
de comportamento antissocial.  O cliente de cinco anos, sexo masculino, filho mais velho de dois irmãos, foi descrito por familiares como 
carinhoso, porém agitado, agressivo com colegas da escola, disperso, indisciplinado nas atividades escolares e dependente nas atividades da 
vida diária. Já os profissionais da escola o descreviam como uma criança que apresentava comportamento antissocial, opositor e com frequência 
respostas estereotipadas. Na avaliação dos comportamentos-problema, identificou-se que diante de atividades pouco reforçadoras ou que 
desencadeavam consequências punitivas (como atividades da escola ou interações sociais) a criança emitia comportamentos agressivos e de 
esquiva (incluindo as estereotipias). Os comportamentos inapropriados produziam rejeição de colegas e punições diversas, que, por sua vez, 
eliciavam respostas privadas de raiva, tristeza e ansiedade, além de funcionar como estímulo discriminativo para pensamentos (referentes a 
formas de revidar as rejeições e punições) e novas reações agressivas. Os familiares não mantinham limites claros ou consequências adequadas, 
modelando e reforçando os comportamentos-problema. Foram realizadas intervenções objetivando alterar o controle de comportamentos 
apropriados por contingências de reforçamento positivo, treino de identificação e expressão de sentimentos, desenvolvimento de 
comportamento empático e autocontrole. Após onze meses de terapia com sessões semanais, observou-se redução nos comportamentos 
agressivos, bem como maior engajamento nas atividades escolares e atividades de vida diária, assim como expressão adequada de sentimentos. 
 
 
ENSINO DE REPERTÓRIO DE FAZER PERGUNTAS À CRIANÇAS COM AUTISMO  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
MARILU MICHELLY CRUZ DE BORBA1; JULIANA SEQUEIRA2.  
1.INTEGRA - CLÍNICA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, BELEM - PA - BRASIL; 2.UFPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELEM - PA - BRASIL.  

Um dos desafios no desenvolvimento de repertório verbal em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é instalar e generalizar o 
repertório de fazer perguntas e atentar à resposta do interlocutor, essencial no  desenvolvimento de repertórios sociais. O presenta trabalho 
apresenta um programa para o ensino desse repertório. Participaram três crianças de quatro a cinco anos, com diagnóstico de TEA. Todas 
apresentavam repertório de mando por itens, tato com autoclítico e estavam expandindo o repertório intraverbal de responder perguntas. O 
ensino era realizado durante uma situação de brincadeira, onde o interlocutor fazia um comentário que pudesse gerar perguntas. Após um 
período variável de tempo, era apresentada uma dica escrita ou vocal. Após a criança realizar a pergunta, o facilitador respondia a pergunta, 
apresentava outros reforços sociais e voltava a brincar. Desde a primeira sessão a criança deveria variar as perguntas entre: quem, qual, como, 
porque, onde, o que, e quando. No começo eram utilizados temas de interesse da criança, e depois introduzidos temas do cotidiano, como datas 
festivas. À medida que a criança ia apresentando perguntas independentes sobre um tema, novos temas eram inseridos. Após as perguntas, o 
interlocutor ou outra pessoa perguntava para a criança qual havia sido a resposta do interlocutor. Respostas corretas eram seguidas por 
reforçamento social, e em caso de erro, o interlocutor repetia a resposta. As crianças desenvolveram o repertório de fazer perguntas e responder 
qual foi a resposta com compreensão, e generalizaram o repertório para novas perguntas, diferentes pessoas. 
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DESAFIOS DE INTERVENÇÃO EM UM CASO DE UMA CRIANÇA MANIPULADORA  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS  
OUT (Outra) 
ROGÉRIA ADRIANA DE BASTOS ANTUNES.  
UNICEUB, BRASILIA - DF - BRASIL.  

A partir dos relatos dos pais de L.P. 09 anos, o motivo pela busca do atendimento psicoterápico foi decorrente do comportamento da criança, 
que apresenta “tics”enquanto fala. L.P foi avaliado por Neurologista, que receitou ansiolítico e o encaminhou para psicoterapia. Após avaliação 
com Fonoaudióloga, foi diagnosticado alteração do PAC. Há cerca de três meses a criança tem sido acompanhada por fonoaudióloga, para a 
superação da alteração e melhora na pronúncia do “R”. Filho de pais separados, L.P. foi apontado pela mãe como culpado da separação, o que 
a fez acusar a criança verbalmente enquanto esta tinha 3 anos de idade. L.P. apresenta comportamento manipulador e desafiador nas sessões 
de terapia. Tais comportamentos são definidos por querer que a sessão ocorra como ele acha conveniente e impor suas regras. Possui repertório 
limitado, se esquiva de relatar fatos de sua vida diária. Muitos Psicólogos infantis relatam o desafio de lidar com crianças de comportamento 
impositivo e resistente a seguir regras, bem como em lidar com pais que apresentam comportamentos de fuga e esquiva do processo 
psicoterapêutico do filho, evitando relatar detalhes da vida do filho, bem como relacionar seus próprios comportamentos com a queixa 
apresentada. Existe a hipótese de que o comportamento de L.P. tenha sido estabelecido a partir do fato de ter uma mãe manipuladora e por 
possível quadro de punição após relato de sua vida. Trabalhar e investigar essas hipóteses em terapia tem grandes chances de produzir resultados 
clínicos significativos, agregando qualidade na vida familiar e social da criança. 

A ATUAÇÃO DO ANALISTA COMPORTAMENTAL NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DO CEDETRAN  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
CUL (Cultura) 
SAMYLE CLÍCIA NASCIMENTO COSTA.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, CRUZ - CE - BRASIL.  

O presente relato tem como objetivo narrar a experiência de uma estagiária que se encontra inserida na área da Avaliação Psicológica no Centro 
de Desenvolvimento de Trânsito na cidade de Sobral-CE. Os relatos apresentados englobam desde o processo seletivo para ingresso na empresa 
até o estado atual de trabalho, nove meses após a seleção. As responsabilidades que fazem parte do cotidiano nesse meio de atuação vão desde 
o estudo dos testes e orientação por parte das supervisoras até aplicação e correção dos mesmos, entrando nesse meio termo entrevistas com 
os candidatos, reaplicação dos testes e avaliação da conduta do candidato durante o processo no ambiente de aplicação. À princípio, ainda com 
um olhar leigo, não era observada a oportunidade de atuação utilizando-se do referêncial da Análise do Comportamento, no entanto, diante de 
atividades que ultrapassam a aplicação mecânica de testes psicológicos proposta pelos manuais, foi constatado como o profissional da área 
pode se implicar e otimizar a qualidade da avaliação, reconhecendo o sujeito como único, analisando e reconhecendo as particularidades dos 
candidatos, direcionando uma atenção diferenciada diante de dificuldades específicas afim de garantir o entendimento sobre o procedimento 
que deverá ser realizado, se posicionando de forma crítica na hora da correção quando leva em consideração as informações pessoais relatadas 
pelo indivíduo e ainda humanizando o processo, quando este cria contexto para escuta individual diante de casos que necessitam desse 
procedimento. Ao longo dessa experiencia, como será mostrado, fora e vem sendo descoberta uma forma de atuação do psicólogo que merece 
destaque por competência e humanização dentro de um contexto que tanto é visto como limitador da prática profissional por alguns colegas 
quanto como ineficaz por uma parcela do senso comum. 
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DEPENDÊNCIA AFETIVA: ATENDIMENTO EM GRUPO E SUAS DIFICULDADES  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
OUT (Outra) 
AMONA FERNANDES LIMA1; RAYANA LIMA BRITO2.  
1.IBAC, BRASILIA - DF - BRASIL; 2.UNICEUB, BRASÍLIA - DF - BRASIL.  

A Dependencia afetiva é um tema muito recorrente como queixa no consultorio psosicologico. Podemos definir como dependência afetiva 
quando um dos parceiros em uma relação abdica de todo o resto de sua vida em função de reforçadores advindos do parceiro. Podemos dizer 
que na dependência afetiva o que mantém o relacionamento não é o amor.De acordo com esse conceito, são estabelecidos alguns critérios para 
o diagnóstico desse transtorno sendo observadas características como incapacidade total de realizar tarefas sozinho, tomar decisões, medo de 
separação, submissão, sentimento de inferioridade, sentimento de pouco merecimento.Esses relacionamentos podem estar ligados a modelos 
e a regras imprecisas que possam ter permeado a aprendizagem acerca de relacionamentos. O amor é um assunto complexo e envolvido por 
uma série de regras. Na verdade, na sociedade em que vivemos está sob a influência de novelas, seriados, filmes e a mídia no geral, em que é 
apresentado e reforçado o modelo de amor romântico.Entretanto, a dependência afetiva, do ponto de vista do analista do comportamento, 
pode variar de acordo com o contexto de cada um, pois cada caso é um caso e é preciso entender os estímulos que o individuo dependente está 
sob o controle e quais as consequências que podem estar mantendo tal comportamento. O primeiro passo para diminuir essa dependência é 
iniciar um processo terapêutico para entender o quanto se manter numa relação de dependência gera consequências negativas e aversivas.Ter 
autoconhecimento, favorece que o individuo se entenda, se conheça, discrimine o porquê de se manter num relacionamento que traz poucas 
contingências reforçadoras gerando ainda insatisfação a um ou ao par. Diante disso foi proposto um grupo terapeutico para atendimento em 
grupo. Portanto, identificamos grandes dificuldades em dar andamento a manter um grupo com essa demanda. Será discutido nesse trabalho 
as dificuldades e ganhos de um processo terapeutico de atendimento em grupo. 

 

A RELAÇÃO ENTRE A BAIXA VARIABILIDADE COMPORTAMENTAL E UM PADRÃO DEPENDENTE AFETIVO  
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  
OUT (Outra) 
AMONA FERNANDES LIMA.  
IBAC, BRASILIA - DF - BRASIL.  

Podemos chamar de variabilidade comportamental a quantidade de repertorio existente na vida de cada um para lidar com situações diversas 
e adversas, ou seja, a existência de variação nas formas como realiza atividades, soluciona problemas e discrimina o que gosta e faz na vida. 
Quando falamos em relacionamento amoroso fica mais clara ainda essa ausência. Por se tratar também de um tipo de relação que é cercada de 
regras e modelos sociais que em grande parte nos são impostos para serem seguidos, percebemos uma forma de controle que não favorece a 
variação do comportamento. Falando de dependência afetiva, vemos que a ausência de variabilidade se torna algo determinante para a 
manutenção de uma relação doentia e dependente. Variar o comportamento, além de solucionar problemas, seria não focar apenas na relação, 
seria caminhar por vários setores da vida. Tendo como base a análise do comportamento, podemos entender que esse é um padrão que muito 
provavelmente foi estabelecido na história de vida de cada um. Pessoas com esses padrões, provavelmente, não apreenderam a ser autônomas, 
independentes e a entrarem em contato com as contingencias da vida real ou, ainda, não precisaram de, alguma forma, variar o comportamento. 
A variabilidade comportamental é muito desejada quando envolve situações de resoluções de problemas. O comportamento esperado é o 
comportamento preciso, exato, que vai depender da variável de controle e diante disso as vezes punido. O comportamento normalmente é 
variável, mas a variabilidade é controlada por contigencias de reforço. Parece que quanto maior a diversidade de respostas selecionadas na 
história do indivíduo, maior a probabilidade de que venham a ser emitidas sob novas circunstâncias. O trabalho visa um relato de como essa 
demanda pode ser trabahada e modificada no processo terapeutico, favorecendo que atraves de um prcesso de autoconhecimento possa ser 
estabelecido novas formas para lidar com a dependencia e produzir variabilidae comportamental. 
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SUPERVISAO DE CASO LETICIA DE OLIVEIRA  
SUPERVISAO DE CASO  
PESQUISA APLICADA  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
LETICIA DE OLIVEIRA.  
NUCLEO PARADIGMA, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - BRASIL.  

(1) Paula da Silva(2) 34 anos(3) Casada(4) Mora em Sjcampos com o marido há 5 anos, mas trabalha em São Paulo na empresa do pai. Durante 
a semana ela fica em São Paulo, na casa da mãe, que é divorciada do pai. Nos fins de semana volta para São José dos Campos, onde mora com 
marido e dois cachorros.(5) Me procurou há 3 anos com sintomas depressivos. Relatava falta de aceitação dos funcionários da empresa do pai 
e tambem falta de reconhecimento em relação ao seu trabalho. Outro ponto destacado foi o sobrepeso e a constante luta para emagrecer.(6) A 
paciente relata ser sempre rejeitada e criticada pelas pessoas mas mostra ter impaciência e critica com relação a tudo e todos. Fala muito nas 
sessões sobre o quanto ela tem mais conhecimento e mais cultura do que todos que estão ao seu redor. Não tem nenhuma vida social. Durante 
a semana fica na empresa do pai e se frustra muito por ele não dar destaque a ela frente aos outros funcionários; ela por sua vez critíca a falta 
de conhecimento do pai e do primo, que segundo ela só trabalha na empresa porque “puxa saco” do tio. P.S também se queixa da mãe e dos 
irmãos; diz que o irmão é controlador (tem 42 anos e nunca trabalhou) e que a irmã a irrita por ter, segunda ela, mania de perseguição. A mãe, 
por sua vez, a incomoda, porque esta sempre se queixando e sempre preocupada com alguma doença. Nos fins de semana a paciente relata 
irritação com o marido. Diz não gostar de dar satisfação sobre seus atos dentro de casa. Não gosta de cozinhar, de cuidar da casa  e demonstra 
constante insatisfação em estar casada. Tenho sempre a sensação de que o que ela queria é viver sozinha e que os conflitos dela acontecem 
porque ela precisa conviver em sociedade. A paciente apresenta sitomas de ansiedade mas sempre os justifica como algo físico. (7) trabalho não 
está completo pois não coube todos os caracteres 

 
 
PESQUISA APLICADA  
SUPERVISAO DE CASO - THIAGO MONTELEONE  
SUPERVISAO DE CASO  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
THIAGO VINICIUS MONTELEONE.  
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Paula, 35 anos, casada. Dedica-se aos cuidados e supervisão de sua mãe que, há mais de vinte anos, faz tratamento psiquiátrico e psicológico 
para Transtorno do Humor Bipolar. Além de sua mãe, seu irmão recebeu intervenção para Transtorno Obsessivo Compulsivo nos últimos 10 
anos, mas abandonou o acompanhamento por não julgar necessário. Paula tem formação em psicologia e atuou em gestão de pessoas, mas está 
afastada da área por, segundo ela, não ter condições emocionais para trabalhar.  Procurou terapia para a queixa de depressão, comportamentos 
bulímicos e dificuldade de resolução de conflitos em todos os núcleos de sua vida. Segundo Paula, desde a separação de seus pais e a 
intensificação do adoecimento de sua mãe, sente-se emocionalmente fragilizada. Realizou tratamento psicológico por seis vezes, mas 
abandonou todas as intervenções por não confiar em profissionais da saúde, sendo que a intervenção mais longa teve duração de quatro meses. 
Não aceita acompanhamento psiquiátrico por ter histórico de conflitos com os profissionais que atenderam sua mãe e não concordar com os 
efeitos colaterais das medicações. Apresenta dificuldades de relacionamento interpessoal com seus pares, não conseguindo manter relações 
duradouras. Está no processo atual há seis meses e, em sessão, demonstra um padrão de rispidez e ameaças de abandono do processo 
terapêutico por sentir-se melhor com relação ao início do tratamento, sendo esta também a justificativa dada aos terapeutas anteriores. A 
solicitação para supervisão foi motivada pela dificuldade na condução das sessões devido à constante rispidez da cliente em sessão, pelas recusas 
de acompanhamento psiquiátrico e farmacológico, e do padrão de fuga dos tratamentos anteriores quando ocorreram alguma discordância com 
os respectivos terapeutas. 
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SUPERVISAO DE CASO - ESTELA MANFRIN  
SUPERVISAO DE CASO  
DA (Desenvolvimento Atípico) 
ESTELA MANFRIN.  
PSICOLOGIA, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  

Edu*, 24 anos, solteiro,  mora  com  os tios na  cidade  onde cursa o 5° semestre  de Engenharia Química. Seus pais residem no Japão. Edu morou 
com os pais no Japão dos 8 aos 19 anos, quando mudou-se para o Brasil para cursar Faculdade. Antes de entrar na atual graduação iniciou outras 
duas graduações cursando 1 ano em cada uma delas. O cliente procurou terapia porque havia chances de jubilar, pois não conseguiria concluir 
os créditos mínimos exigidos pela Universidade. Ele relatou não ter vontade de fazer as coisas e que apenas percebeu que não iria concluir 8 
créditos quando os amigos falaram para ele, “Foi nesse dia que a ficha caiu” disse ele. Relata que a graduação começou a 
desandar  no  2°  semestre,  mas  gosta  de  algumas  matérias  da  graduação,  como termodinâmica, porém não consegue tirar nota. Ele queixa 
estar “Jogando dinheiro fora dos seus pais” e se sente culpado. No início do atendimento Edu estava abatido, chorava nas sessões e dizia estar 
“desmotivado”. Vale ressaltar que, durante o ensino médio e fundamental sempre se destacou como um bom aluno.  O início do atendimento 
ocorreu no  começo  de  Junho  de  2015,  quando  foram  coletados dados  do  histórico  de contingências do cliente. Desta forma, o motivo 
para supervisão seria discutir a melhor maneira de proporcionar que o cliente adquira reforçadores, diminua o padrão de rigidez e consiga ficar 
sob controle das reais contingencia que operam no ambiente. 

 

 

 


