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Esse encontro é dedicado à memória do Prof 
Dr. Lincoln da Silva Gimenes, Professor emérito da 
Universidade de Brasília, analista do comportamento 
com destacada atuação, cujo compromisso com a 
ética e o conhecimento e conduta como cientista são 
exemplos para a Psicologia, em especial a Análise do 
Comportamento e para a ciência brasileiras.
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O Encontro anual da ABPMC é uma tradição na história da análise do 
comportamento brasileira e, neste ano de 2016, ele completa 25 anos. Mais 
uma vez, foi um enorme desafio organizá-lo à altura das gerações anteriores e, 
desta vez, fazer jus à sua tradição.

O XXV Encontro conta, assim como nos anos anteriores, com a presença 
de grandes nomes da análise do comportamento do Brasil, representantes 
das diversas esferas da análise do comportamento em suas dimensões básica, 
aplicada e filosófica/conceitual. Além disso, o Encontro deste ano recebe 
professores estrangeiros de enorme impacto na área: Anthony Biglan, cientista 
sênior do Oregon Research Institute e ex-presidente da Society for Prevention 
Research e Edgard Pacheco Luza, presidente da Asociación Latinoamericana de 
Análisis, Modificación del Comportamiento y Terapia Cognitivo Conductual, além 
de Francisco Rodríguez, José Anicama Gómez, Marithza Sandoval Escobar e 
Manuela O’Connell. É um enorme privilégio poder contar com profissionais 
– brasileiros e estrangeiros – desse porte. Espero que todos desfrutem dessa 
oportunidade.

A realização deste evento não teria sido possível sem a inestimável parceria 
com o Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC) e, em especial, do 
apoio de Rodrigo Vilar, assessor da Diretoria, que prontamente se dispôs a fazer 
o evento acontecer nessa instituição, de Rosicler Hauagge do Prado, reitora da 
UDC, Fábio Hauagge do Prado, pró-reitor da UDC e Elaine Aparecida de Barros 
Vendruscolo, coordenadora da Faculdade de Psicologia da UDC. Além disso, a 
realização do XXV Encontro da ABPMC teve o inestimável suporte de Catarine 
Souza e Márcia Maciel, responsáveis pela comissão organizadora local em Foz 
do Iguaçu, que batalharam pelo fortalecimento da ABPMC e difusão da análise 
do comportamento na região. O Encontro contou também com o apoio da 
Ikone Eventos e da Itarget Tecnologia, cujas assessorias foram fundamentais e 
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teve o apoio da Frontier Congressos e Eventos (Grupo Frontur), que cuidou da 
parte hoteleira e turística em Foz do Iguaçu.

Nesta ocasião, é fundamental registrar a enorme dedicação empreendida 
pela Livia Rech de Castro, que foi meu braço-direito ao longo de toda a 
organização do XXV Encontro, mais ainda nesta edição do que no ano passado. 
O trabalho da Livia sempre foi nos bastidores, distante dos olhos de todos, 
mas essencial desde o primeiro dia. Livia, sinta-se profundamente agradecida 
por mim, pela ABPMC e por toda a comunidade brasileira de análise do 
comportamento.

Além disso, deve-se destacar a qualidade do trabalho da comissão científica, 
coordenada por Dhayana Inthamoussu Veiga e composta por Helder Gusso, 
João Henrique de Almeida, Thiago Marques de Brito, Alessandra Villas-Bôas, 
Carolina Coury Silveira, Fernanda Bitondi, Rodrigo Boavista e Virgínia Amorim, 
responsáveis pela construção de um evento científico de alto nível.

Nenhum agradecimento seria suficiente para contemplar o esforço 
conjunto de tantas pessoas que fizeram o XXV Encontro da ABPMC acontecer. 
Tenho certeza que a disseminação da análise do comportamento faz tudo isso 
valer a pena.

Um abraço cordial,

Jan Luiz Leonardi
Presidente do XXV Encontro da ABPMC

Vice-presidente da ABPMC



É com muito orgulho que a Comissão de Sustentabilidade da ABPMC 
apresenta pela primeira vez um simpósio com atividades destacadas e trabalhos 
de analistas do comportamento com foco em sustentabilidade.

As atividades acontecerão ao longo dos 3 dias de encontro paralelamente 
às atividades programadas e abrangem um leque bastante diverso de áreas 
de interesse. As atividades estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU que nos ajudam a enxergar como é importante o 
trabalho do analista do comportamento para melhorar a vida das pessoas em 
todos os lugares. Os trabalhos que serão apresentados vão desde consumo 
sustentável passando por educação, alimentação e políticas públicas até 
questões de igualdade de gênero.

Muitas dessas discussões não são novas na análise do comportamento mas 
com este evento estamos buscando dar destaque para elas e principalmente 
fazer a transposição direta destes temas com a questão da sustentabilidade.

Contamos com a presença e participação de nossa comunidade na reflexão 
e debate destes e outros temas relacionados à questão em todas atividades 
planejadas.

Comissão de Sustentabilidade da ABPMC

I SIMPÓSIO DE SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO



SIMPÓSIO
Contingências sociais para a sustentabilidade

Sustentabilidade é um conceito aplicável em várias áreas, sempre que se 
identificar processos, sistemas ou interações. É possível sustentar uma defesa 
de um acusado no júri, defender uma estrutura à beira mar da força das 
ondas, favorecer o desenvolvimento de uma empresa providenciando crédito, 
conservar um relacionamento evitando o uso de coerção, cuidando do meio 
ambiente para garantir a reprodução dos seres vivos, etc. Em todos esses casos 
sustentabilidade envolve comportamento de pessoas em interação. Desde 
o romance de Walden Two, de B. F. Skinner, questões sobre sustentabilidade 
já eram debatidas no Behaviorismo Radical e na Análise do Comportamento. 
Nesse romance, o autor descreveu como seria o planejamento de práticas 
que promovessem a sustentabilidade no uso racional de recursos naturais, 
no estabelecimento de melhores condições de vida de sua população e no 
planejamento de igualdade sócia-econômica, principalmente por meio do 
controle do comportamento por relações face-a-face. Atualmente, analistas 
do comportamento interessados em fenômenos culturais têm sugerido 
intervenções em setores que poderiam promover mudanças de maior impacto 
na promoção de culturas voltadas para o futuro. Cabe questionar, no entanto, 
se os trabalhos em Análise do Comportamento têm abrangido problemas 
culturais de alta complexidade. Sendo assim, esta apresentação apresentará o 
conceito de sustentabilidade em termos comportamentais e abrirá o debate 
do Simpósio de “Contingências Sociais para a Sustentabilidade” sobre as 
contribuições e os desafios da Análise do Comportamento no estabelecimento 
de práticas culturais que possam promover mudanças de maior impacto 
estabelecendo culturas voltadas para o futuro.

João Claudio Todorov e Camila Muchon de Melo
organizadores



SIMPÓSIO
A importância da teoria na prática analítico-comportamental

Historicamente, encontramos na Análise do Comportamento uma 
grande ênfase dada à produção de dados experimentais, muitas vezes em 
detrimento da reflexão teórica/conceitual. Curiosamente, este não é o caso 
do principal proponente da área, B. F. Skinner, cuja obra teórica/conceitual é 
significativamente maior do que as produções experimentais. Atualmente, 
a produção de dados experimentais mediante pesquisa básica (a análise 
experimental do comportamento ou AEC) parece ter perdido terreno para 
práticas perigosamente próximas do domínio das “técnicas” como um fim 
em si mesmo, isto é, esvaziadas de amparo experimental e teórico que lhes 
são necessárias. Ademais, a multiplicação de pesquisas empíricas, teóricas 
e aplicadas, na dimensão de um longo período de tempo, se, por um lado, 
produz relativa consolidação de alguns valores (metodológicos, conceituais, 
epistemológicos e ontológicos) que, então, aparentemente passam a dar 
identidade a uma dada abordagem psicológica, por outro lado, também 
cria a oportunidade para o aparecimento de dissensões sobre qual seria a 
melhor interpretação desses valores. Nesse âmbito, a literatura analítico-
comportamental está entremeada de caminhos interpretativos possíveis. 
Diante desse contexto, um evento dirigido à reflexão de alguns desses valores, 
visando trazer contribuições para o desenvolvimento consistente do edifício 
teórico-experimental da Análise do Comportamento, consiste em iniciativa 
pertinente. É nesse cenário, pois, que se situa o simpósio A Importância da 
Teoria na Prática Analítico-Comportamental.

Diego Zilio, Kester Carrara e João Claudio Todorov
Organizadores



O ll Encontro Cultural de Estudantes foi um evento organizado pela Comissão 
de Estudantes, destinados à alunos de graduação e pós-graduação. Teve como 
objetivo a disseminação da Análise do Comportamento, proporcionando uma 
experiência interativa de aprendizagem por meio de jogos e atividades lúdicas, 
configuradas em uma disputa na qual as equipes, formadas pelos estudantes 
de todo o Brasil, participam de tarefas e desafios num contexto descontraído.

O Evento por sugestão do presidente da ABPMC – Denis e, aceita de 
imediatos por um grupo de amigos, foi ganhando forma e cor. Encontros que 
antes casuais tornam-se reuniões e, de repente, a equipe organizadora estava 
formada.

Dali em diante, nos encontrávamos para pensar nas atividades que 
poderíamos propor, os professores que convidaríamos para apresentar as 
atividades, como faríamos a pontuação, qual seria a programação do evento, 
como faríamos um regulamento e, finalmente, qual seria premiação para a 
equipe vencedora. Cada membro desta comissão foi sugerindo ideias que 
resultaram nesse evento, composto de atividades presenciais e online.

Na primeira edição, realizada no ano de 2015, uma plataforma online foi 
criada para as atividades pré-eventos. As equipes enviaram vídeos om parodias 
músicas, modelaram animais de estimação e participaram em u jogo de 
realidade alternativa baseado na história da Análise do Comportamento no 
Brasil. Já no dia do evento, preparamos um jogo de perguntas e respostas, além 
de uma inusitada de jogos de improviso.

Para a edição deste ano, foi criado um blog que teve como objetivo informar 
o público sobre as principais atividades que aconteceram no ano anterior 
e as que vão acontecer no Encontro deste ano, além de fornecer dicas para 
aproveitar a cidade de Foz do Iguaçu. 

Agradecemos imensamente a equipe que trabalhou duro para este evento 
acontecer: Gabriel Gris, Paula Grandi, Gabriela Abbud, Livia Rech de Castro, 
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Izadora Perkoski, Caroline Leonor, Mariana Rezende, Thiago Monteleone, Cainã 
Rodrigues e Gabriel Callou.

Agradecimentos especiais ao Cainã, Iza, Mari e Thiago que, paralelamente ao 
planejamento do Evento, estiveram ao nosso lado compartilhando perrengues 
e aflições, dando dicas e sugestões, puxões de orelha e principalmente apoio 
nas nossas mais descabidas decisões. É ótimo poder trabalhar com amigos!

Não poderíamos deixar de agradecer também, ao Denis e ao Jan que, além 
do aval, nos deram credibilidade, suporte e confiança para tornar este Evento 
possível.

Esperamos que as próximas gerações de estudantes continuem com 
entusiasmo e criatividade, para tornar as próximas edições do Encontro Cultural 
de Estudantes uma pratica cultural, que dá às boas vindas para o Congresso 
anual da ABPMC

Bernardo Rodrigues e Marina Dantas 



RETRATO DE FAMÍLIA...

Escrevo esse texto com muita emoção às vésperas do Encontro em que 
comemoramos os 25 anos de nossa Associação. Embora a ABPMC seja muito 
mais que o Encontro anual, este ainda é o nosso momento mais importante, 
momento onde podemos encontrar aqueles que são a razão de existir desta 
Associação. Em uma entrevista recente à Comissão de História da ABPMC eu 
comentei que tenho a ABPMC como a “minha casa” - uma grande família que 
compartilha genuínos laços de afeto, além dos muitos objetivos científicos e 
profissionais. O nosso Encontro anual, por sua vez, é a grande festa do ano, 
onde reunimos familiares espalhados por todos os cantos desse enorme país, 
matando saudades, contando as notícias e compartilhando momentos de 
confraternização e diálogos.

O Encontro é também uma espécie de ritual de passagem, que fecha o 
“ano simbólico” de nossa Associação e, nesse sentido, um momento de avaliar 
o trabalho desenvolvido até aqui e pensar no futuro. Tivemos a felicidade de 
receber a ABPMC depois de um trabalho de gestão muito bem desenvolvido 
pelas diretorias anteriores, que deram passos importantes em direção ao 
amadurecimento e profissionalização de nossa Associação. Para continuar 
esse trabalho, tive a excelente oportunidade de trabalhar com os amigos Jan 
Leonardi, Natália Matheus, Maria Wang, Lygia Dorigon, Bernardo Rodrigues 
e Gabriel Careli, uma diretoria jovem, ativa e comprometida que permitiu 
atingirmos muitas de nossas metas de gestão, em um clima de trabalho 
amigável e colaborativo. Ademais, as muitas pessoas envolvidas nas Comissões 
de trabalho da ABPMC abraçaram sua tarefa com afinco, verdadeiramente 
envolvidas da construção e no fortalecimento de nossa Associação. 

 Graças ao trabalho de tantos voluntários, a ABPMC hoje representante a 
Análise do comportamento brasileira em diversas frentes, defendendo os 
interesses de seus associados, incentivando e disseminando a produção de 
conhecimento, divulgando o trabalho de excelente nível desenvolvido pelos 



profissionais, prestadores de serviço, professores, estudantes e cientistas 
brasileiros. Ainda há muito o que fazer e espero que o trabalho que ajudamos 
a construir constitua bases sólidas para a continuidade do trabalho a ser 
desenvolvido por Felipe Leite e a diretoria eleita para a próxima gestão e para 
muitas outras que estão por vir. 

O Encontro deste ano ocorre graças à colaboração e dedicação de muitas 
pessoas, todas elas imprescindíveis. Mas não posso deixar de destacar aqui o 
trabalho incansável de algumas delas. Catarine Souza e Márcia Maciel foram 
nossas embaixadoras na cidade de Foz do Iguaçu, abrindo as portas de muitas 
instituições e parceiros na cidade, mediando a negociação com patrocinadores, 
espaços e prestadores de serviço. O carinho e bom humor com que Catarine 
viajou e cidade em cidade da região, divulgando nosso evento é algo que 
não esquecerei jamais. Agradeço ainda a UDC – Universidade Dinâmica das 
Cataratas, que nos cedeu esse espaço incrível para a realização de nosso 
Encontro, em especial na pessoa do Rodrigo Vilar, assessor da Diretoria, que 
nos recebeu tão gentilmente e da Reitora, Profa Rosicler Hauagge do Prado, 
Prof Dr Fábio Hauagge do Prado, pró-reitor e profa. Elaine Aparecida de Barros 
Vendruscolo, Coordenadora da Faculdade de Psicologia. Oswaldo Rodrigues, 
que assumiu a coordenação do Encontro Sul Americano, e mediou o contato 
com nossos convidados e muitas pessoas incríveis do nosso continente. Jan 
Leonardi, que assumiu tardiamente a presidência do XXV Encontro, devido a 
uma reestruturação da diretoria, cumpriu com louvor o papel de planejar e 
organizar, com o inestimável apoio de Dhayana Veiga e Livia Rech, mais um 
Encontro grandioso, com qualidade e diversidade de temas. A organização 
contou ainda com a gentileza e o trabalho cuidadoso de Maria Tereza Braga 
e equipe da Ikone Eventos. Marina Dantas, Bernardo Rodrigues e a Comissão 
de Estudantes, que mais uma vez trabalharam à frente do Encontro Cultural 
de Estudantes de Análise do Comportamento, com uma programação rica e 
criativa. João Cláudio Todorov, que mais uma vez assumiu a tarefa de coordenar 
o simpósio Contingências Sociais para a Sustentabilidade, em parceria com 
Camila Muchon de Melo, trazendo para nosso Encontro discussões de altíssimo 



nível em uma linha de pesquisa na qual o Brasil assume lugar de destaque. 
Em parceria com Diego Zilio e Kester Carrara, Todorov também coordena 
o simpósio “A importância da teoria na prática analítico-comportamental”. 
Agradeço à Comissão de sustentabilidade que, coordenada por Gabriel Careli, 
propiciou o simpósio de sustentabilidade. É digno de nota também o empenho 
do amigo Jayro da Fonseca, que moveu inúmeros esforços para viabilizar uma 
homenagem à altura de nossa querida Margarida Windholz, pioneira da análise 
do comportamento brasileira. O trabalho de Adriana Fidalgo e Dan Josua, à 
frente da Comissão de história, enriqueceu ainda mais a homenagem com um 
belo vídeo, além de oferecer uma belíssima linha do tempo em comemoração 
aos 25 anos da ABPMC. Por último, mas não menos importante, quero destacar 
o trabalho dedicado de Marcela Ortolan e Catarine Sousa à frente do Projeto 
ABPMC Comunidade que, além de se estender por mais de 18 cidades no Brasil e 
em Ciudad Del Este, no Paraguay, proporcionaram uma belíssima programação 
paralela de atividades para a Comunidade durante nosso XXV Encontro. Nosso 
XXV Encontro é dedicado ao Prof. Dr. Lincoln Gimemes, que se foi no último 
ano, deixando um importante legado de conhecimento e exemplo de conduta 
como cientista. 

Termino este texto parabenizando e agradecendo os muitos colegas em 
cujos ombros se amparam os 25 anos de história de nossa querida ABPMC. Que 
este marco que ora comemoramos seja apenas um pequeno passo perante 
uma longa história de conquistas e realizações da família ABPMC. 

Denis Roberto Zamignani
Presidente da ABPMC 



PROJETO ABPMC COMUNIDADE

A Análise do Comportamento como área de saber e aplicação tem produzido 
diversos conhecimentos e tecnologias que são úteis na busca por uma melhor 
qualidade de vida da população. Contudo, nem sempre estas informações 
chegam ao grande público e a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina 
Comportamental (ABPMC), como uma grande representante da área no Brasil, 
tem como proposta compartilhar este conhecimento com a comunidade 
externa. 

O ABPMC Comunidade é um projeto que acontece desde o ano de 2002 com 
o objetivo de levar a ABPMC para além dos seus associados por meio de um 
projeto educativo que promove a divulgação da área e, sobretudo, proporciona 
a aquisição de um conhecimento útil para o público externo. 

Historicamente ele tem sido realizado por meio de palestras que acontecem 
durante o Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina Comportamental com 
uma programação especial para a população sempre na mesma cidade do 
evento.

Este ano o projeto foi ampliado com palestras acontecendo em diferentes 
cidades do país durante o ano todo e por meio de textos focados no público 
leigo em Análise do Comportamento. Já aconteceram atividades em Londrina, 
Cascavel, Pato Branco, Toledo, Coronel Fabriciano, Francisco Beltrão e Foz do 
Iguaçu, no estado do Paraná, e em Jundiaí, no estado de São Paulo. Além dessas 
cidades, para o segundo semestre estão programadas atividades em Brasília, 
Fortaleza, Maringá, Patos de Minas, Ribeirão Preto, Salvador, São Paulo, Teresina 
e Umuarama, com a possibilidade de ampliação para outras cidades.

Os textos são produzidos por profi ssionais qualifi cados e especialmente 
convidados para compartilhar seus conhecimentos com a comunidade. Por meio 
de uma parceria inédita estabelecida pela diretoria da ABPMC com a Receita 
Federal, os textos são publicados todo começo do mês na Intraer da Receita 



Federal ficando disponíveis para todos os funcionários dessa organização. Os 
artigos também ficam disponíveis no site da ABPMC para toda a comunidade.

Além disso, nas cidades de Londrina, Foz do Iguaçu e Umuarama os 
Analistas do Comportamento tem dados entrevistas para a televisão falando 
sobre questões comportamentais importantes no dia a dia dos telespectadores 
e esclarecendo dúvidas. No rádio também temos a psicóloga Luciana Gusmão, 
de Londrina, com programas semanais na CBN Londrina e na Rádio Globo. 

As atividades do ABPMC Comunidade podem ser acompanhadas pelo site da 
ABPMC na internet http://abpmc.org.br/comunidade.php pelo Twitter https://
twitter.com/issotemjeito e pela fan page da ABPMC no Facebook https://www.
facebook.com/abpmc/ 

Todo este trabalho é feito por voluntários que acreditam no poder 
transformador do conhecimento na vida das pessoas. São analistas do 
comportamento muito capacitados que dedicam parte do seu tempo a esse 
projeto e que fazem com que a cara que a ABPMC mostra para a comunidade 
seja preenchida pela alegria daqueles que fazem aquilo que amam. 

Agradecemos a todos os profissionais voluntários desse projeto e também 
a sociedade que tem recebido tão bem a nossa proposta nas cidades por onde 
passamos. 

Esperamos que o projeto cresça ainda mais e que possamos tocar cada vez 
mais pessoas com aquilo que sabemos fazer de melhor: produzir contingências 
reforçadoras para melhorar a vida das pessoas.

Marcela Ortolan & Catarina Souza
(Coordenadoras Nacionais do Projeto ABPMC Comunidade)



PARCEIROS ABPMC COMUNIDADE

Atitude Cursos 
Brasília-DF      www.atitudecursospsi.com.br

CINP Centro Integrado de Neuropsiquiatria e Psicologia 
Comportamental 
Londrina-PR      http://portalcinp.com.br/

Desenvolver Instituto Terapêutico (Teresina-PI)
Desenvolver.i.t@hotmail.com

Ello: Núcleo de Psicologia e Ciências do Comportamento 
(Patos de Minas - MG)     http://www.ellopsicologia.com.br/

FADEP – Faculdade de Pato Branco (Pato Branco-PR)
www.fadep.br

IACEP - Instituto de Análise do Comportamento em 
estudos e Psicologia (Londrina-PR)
www.iacep.com.br 

Imagine Tecnologia Comportamental (Fortaleza –CE)
www.imaginetc.com.br

INPASEX – Instituto Paulista de Sexualidade
São Paulo – SP)      www.psicologia.inpasex.com.br

Interanálise Clínica (Jundiaí-SP)
https://sites.google.com/site/interanalise/ 



Paradigma Centro de Ciências e Tecnologia do 
Comportamento
São Paulo-SP      www.paradigmaac.org 

Receita Federal do Brasil (CAC Foz do Iguaçu-PR)
http://www.receita.fazenda.gov.br/ 

Seu Canto Clínica de Psicologia (Toledo-PR)
(045) 3054-8002

Instituto Transformação (Salvador-BA)
http://institutotransformacao.com.br/

UniCEUB - Centro Universitário de Brasília (Brasília-DF)
www.uniceub.br

UNIPAR - Universidade Paranaense (PR)
www.unipar.br 



PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS DO PROJETO ABPMC 
COMUNIDADE PARALELAS AO ENCONTRO

06/09 TEMA: LA BÚSQUEDA DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA EN PSICOTERAPIA

Palestrante: Jan Luiz Leonardi
Local: PUC PY ( Endereço: Supercarretera, Cidad del Este, Paraguai)

Horário: 18:00h (PY)

Duração: 2h

08/09 TEMA: ASSERTIVIDADE

Palestrante: Maria Zilah da Silva Brandão
Local: Receita Federal (Endereço: Av Paraná, 1227. Parque Monjolo)

Horário: 14h

Duração: 1h30m

09/09 TEMA: ASSERTIVIDADE

Local: Itaipu Binacional (Endereço: Av Tancredo Neves, 6731. Porto Belo)

Horário: 09h

Duração: 1h30m

Palestrante: Maria Zilah da Silva Brandão

TEMA: RESILIÊNCIA

Palestrante: Denis Zamignani
Local: Unila (Endereço: Av Tancredo Neves, 6731. Hernandarias)

Horário: 13:30h

Duração: 1h30m

TEMA: GÊNERO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Palestrante: Vânia Lúcia Pestana Sant’Ana
Local: Escola da Magistratura (Endereço: Av. Pedro Basso, 1001. Floraí)

Horário: 14:30h

Duração: 1h30m



LANÇAMENTOS DE LIVROS

PRATICAS DAS PSICOLOGIAS COMPORTAMENTAIS NO BRASIL
Organizador – Oswaldo Rodrigues
ISBN- 978-1533500694
ISBN- 153350069X 

HISTÓRIAS DAS PSICOLOGIAS COMPORTAMENTAIS NO BRASIL
Organizador – Oswaldo Rodrigues
ISBN-13: 978-1533507785
ISBN-10: 1533507783

ALGUNAS HISTORIAS DE LA PSICOLOGÍA DE BASE 
COMPORTAMENTAL EN LATINOAMÉRICA
Organizador – Oswaldo Rodrigues
ISBN-13: 978-1530435166
ISBN-10: 1530435161

LAS PRACTICAS DE LAS PSICOLOGÍAS CONDUCTUALES EN 
LATINOAMÉRICA
Organizador – Oswaldo Rodrigues
ISBN-13: 978-1533405326
ISBN-10: 1533405328



TRENDS IN BEHAVIOR ANALYSIS VOLUME 1.0.1
Editor – João Claudio Todorov
Editora - Technopolitik
ISBN: 978-8592918002 (PDF)
ISBN: 978-8592918019 (E-Book)

BEHAVIORISMOS: REFLEXÕES HISTÓRICAS E CONCEITUAIS 
Volume 1
Organizadores – Diego Zilio e Kester Carrara
Editora Núcleo Paradigma

A PRÁTICA DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL NOS 
TRANSTORNOS ALIMENTARES E OBESIDADE
Igor da Rosa Finger
Editora Sinopsys



GRADE GERAL DA PROGRAMAÇÃO

07 de setembro

quarta-feira 09:00 – 10:30 Mini-cursos

10:30 - 11:00 Coffee Break

11:00 – 12:30 Mini-cursos

12:30 – 14:00 Intervalo - Almoço

14:00 – 18:00 Mini-cursos

18:30 - 19:00 Welcome Coffee
Country Clube

19:00 – 20:00 Cerimônia de abertura
Homenagem a Margarida Windholz 
Country Clube

20:00 – 21:30 Mesa de abertura ANÁLISE DO 
COMPORTAMENTO CONTEMPORÂNEA 
NA AMÉRICA LATINA
Silvio Botomé (ABPMC), Edgard Pacheco 
Luza (ALAMOC)



08 de setembro

quinta-feira 08:00 – 10:00 Mesas-redondas

08:30 – 10:00 Sessões Coordenadas 
Comunicações Orais 
Relatos de Experiência

10:00 - 11:30 Coffee Break
Sessão de Painéis 1 
Lançamento de Livros ALAMOC

11:30 - 12:20 Palestras

12:30 – 14:00 Intervalo - Almoço

14:00 – 18:00 Mini-cursos

14:00 – 14:30 Primeiros Passos

14:30 - 15:20 Palestras

15:20 – 17:20 Mesas-redondas
GIEs
Supervisão Pública

15:20 – 16:50 Simpósios
Sessões Coordenadas 
Comunicações Orais 
Relatos de Experiência



09 de setembro

quinta-feira 08:00 – 10:00 Mesas-redondas
Supervisão Pública

08:30 – 10:00 Sessões Coordenadas 
Comunicações Orais 
Relatos de Experiência

10:00 - 11:30 Coffee Break
Sessão de Painéis 1 
Lançamento de Livros

11:30 - 12:20 Palestras

12:30 – 14:00 Intervalo - Almoço

14:00 – 14:30 Primeiros Passos

14:30 - 16:30 Mesas-redondas
GIEs

14:30 - 16:00 Simpósios
Sessões Coordenadas 
Comunicações Orais 
Relatos de Experiência

16:30 – 17:00 Vídeo: Currículo Comportamento Verbal 
(VBC) – Gladys Williams

17:00 – 19:00 Assembléia ABPMC



10 de setembro

sábado 08:00 – 10:00 Mesas-redondas

08:30 – 10:00 Sessões Coordenadas 
Comunicações Orais 
Relatos de Experiência

10:00 - 11:30 Coffee Break
Exposição de Painéis Finalistas

11:30 - 12:20 Palestras

12:30 – 13:30 Encerramento
Premiação de Painéis
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MINICURSO 35 07/09/2016 de 14:00 às 18:00, CEPE 15 - INPASEX  

 

1340 - PRIMEIROS AUXÍLIOS PSICOLÓGICOS:APOIO EM SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA, DESASTRE E CRISE  

 

CLAUDIA BALLESTERO GRACINDO1; FRANCISCO LOTUFO NETO2.  

1.INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FMUSP, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2.INSTITUTO 

DE PSIQUIATRIA HCFMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Primeiros auxílios psicológicos; Socorro psicológico; Estresse  

 

Introdução 

Vivenciar uma situação de risco pode levar a falhas nos mecanismos normais de 

adaptação e resolução de problemas resultando em um desequilíbrio psicológico e 

diminuição do funcionamento adaptativo. Diante disto, uma intervenção em adequada 

tende a minimizar os fatores de risco e potencializar os fatores de proteção. A técnica de 

primeiros auxílios psicológicos é simples e prática, porém é importante que os 

profissionais tenham uma formação básica para que realizem a aplicação da forma 

adequada. 

Objetivo Geral 

Introduzir profissionais da área da saúde mental ao tema Primeiros Auxílios 

Psicológicos com o intuito de capacitá-los para a aplicação das técnicas utilizadas. 

Objetivos Específicos 

• Introduzir os conceitos dos PAPs 

• Reconhecer as emergências psicológicas 

• Conhecer o protocolo de aplicação dos primeiros auxílios psicológicos 

• Identificar as origens e a natureza da Intervenção 

• Identificar as ações centrais dos Primeiros Socorros Psicológicos; 

• Conhecer as técnicas de autocuidado do profissional 

Conteúdo: 

1) Emergências Psicológicas: 

a. O que são e para que servem? 

b. Aplicação: público alvo, quando e onde. 

c. Definição e enquadramento das situações de crise 

d. Resiliência 

2) Aplicação dos PAPs: 

a. Técnicas básicas e Modelos de intervenção 

i. Modelo RAPID ((Reflective listening, Assessment of needs, Prioritization, 

Intervention, and Disposition) 

ii. Outros 

3) O autocuidado do profissional que intervém nos PAPs 

 



4 
 

MINICURSO 28 07/09/2016 de 14:00 às 18:00, CEPE 19 - TEREZA SÉRIO  

 

1642 - UMA ANÁLISE DA OBRA TECNOLOGIA DO ENSINO, DE B. F. 

SKINNER  

 

MARIA ELIZA MAZZILLI PEREIRA.  

PUC-SP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Tecnologia do ensino; Educação; Escola  

 

Em Tecnologia do Ensino (1968), Skinner afirma que a Educação é, talvez, o mais 

importante ramo da tecnologia científica. Nessa obra, Skinner reuniu textos sobre 

Educação já publicados anteriormente, trechos de textos publicados, textos preparados 

para ocasiões especiais (palestras, discurso), todos eles produzidos entre 1954 e 1966. 

Quatro capítulos foram escritos especialmente para o livro. 

Na obra, Skinner define ensino como o arranjo de contingências sob as quais o aluno 

aprende, isto é, sob as quais seu comportamento muda. E discute diversos aspectos 

sobre como o ensino tem se dado e quais os problemas decorrentes dessa maneira de 

ensinar; e sobre como o ensino poderia (ou deveria) se dar e quais as implicações dessa 

outra maneira de se ensinar. Nesse percurso, diferentes aspectos são tratados (e, 

verifica-se, embora apontados há quase 50 anos, mantêm-se bastante atuais), entre eles: 

como descobertas sobre contingências de reforçamento, esquemas, entre outras, têm 

permitido a construção de comportamentos complexos, e como, por outro lado, esse 

enorme progresso do ponto de vista da aprendizagem, demonstrado no laboratório, não 

se verifica na escola; a importância de tecnologias que tornem o ensino mais produtivo; 

a persistência de práticas aversivas em sala de aula e os malefícios daí advindos; o 

predomínio, nas escolas, da prática de selecionar estudantes que aprendem sem ser 

ensinados, em vez de se tornar locais em que o ensino efetivamente ocorre – e ocorre 

para todos. 

Esses e outros aspectos serão abordados nesse mini curso. 

 

MINICURSO 36 07/09/2016 de 14:00 às 18:00, CEPE 08 - IACEP  

 

1670 - ÉTICA NO BEHAVIORISMO RADICAL: DESENVOLVIMENTO 

HISTÓRICO E REFLEXÕES CONTEMPORÂNEAS  

 

ALEXANDRE DITTRICH.  

UFPR, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Ética; Behaviorismo radical; Cultura  

Questões éticas vêm sendo objeto de discussão no âmbito do behaviorismo radical há 

décadas. Analistas do comportamento intervém planejadamente sobre variáveis 

ambientais que alteram os repertórios comportamentais de outras pessoas. Discutir 

eticamente tais intervenções significa avaliar quais resultados consideramos que elas 

devem produzir, e por quê. Há uma ampla variabilidade de opiniões entre os próprios 

analistas do comportamento quando confrontados com tais discussões. Cabe perguntar, 

diante disso, se existe (ou deveria existir) uma ética behaviorista radical. Este minicurso 



5 
 

visa capacitar os participantes a identificar aspectos relevantes do tratamento 

historicamente dispensado por behavioristas radicais às questões éticas, extraindo daí 

subsídios para reflexões sobre possíveis posicionamentos de analistas do 

comportamento diante de problemas sociais contemporâneos.  

 

MINICURSO 26 07/09/2016 de 14:00 às 18:00, CEPE 13 - ATITUDE  

 

1689 - MODELOS ANIMAIS DE PSICOPATOLOGIAS  

 

MARIA HELENA LEITE HUNZIKER.  

USP, CAMPINAS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Modelo animal; Psicopatologia; Pesquisa básica  

O estudo do comportamento tem se beneficiado do uso de animais em experimentação 

de laboratórios, condição essa que permite grande rigor científico na análise da 

interação entre o organismo e o seu ambiente. Para o estudo das chamadas 

“psicopatologias “ são propostos alguns modelos animais que mimetizam sua etiologia, 

sintomatologia, bases neuroquímicas e procedimentos terapêuticos. O presente curso 

terá por objetivo analisar alguns desses modelos na perspectiva analítico-

comportamental. Serão debatidos os critérios para se considerar o modelo adequado a 

essa análise e   pormenorizados alguns dos modelos que atendem a esses critérios: 

mimetizando a depressão, os modelos de desamparo aprendido e de estresse suave 

crônico (chronic mil stress, ou CMS); a ansiedade será analisada de acordo com o 

modelo de supressão condicionada, e a agressividade segundo o modelo de agressão 

induzida. Essa análise será baseada em dados experimentais e nas interpretações mais 

aceitas atualmente sobre esses estudos. Ao final, serão debatidas as limitações e 

vantagens desse tipo de abordagem das psicopatologias. 

 

MINICURSO 7 07/09/2016 de 09:00 às 12:30, CEPE 10 - THEREZA METTEL  

 

1695 - ANÁLISE COMPORTAMENTAL DA CULTURA: TEORIA, PESQUISA 

E APLICAÇÃO  

 

FELIPE LUSTOSA LEITE.  

UNIFOR / IMAGINE, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise comportamental da cultura; Pesquisa; Aplicação  

Apesar de que fenômenos sociais e culturais tenham sido objeto de estudo da Análise do 

Comportamento desde a década de 1940, o interesse por esta temática vem aumentando 

nas últimas três décadas. O desenvolvimento conceitual de Sigrid Glenn com as noções 

de metacontingência e macrocontingência deram novo fôlego à área, que vem se 

expandindo para novos avanços conceituais, o desenvolvimento de pesquisa 

experimental e direcionamentos para a aplicação. O presente minicurso tem como 

objetivo introduzir analistas do comportamento no campo hoje conhecido como Análise 

Comportamental da Cultura. Inicialmente será apresentada a história da área, com seus 

desenvolvimentos conceituais e descrição de princípios e conceitos básicos do campo. 
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Em seguida serão apresentadas metodologias e achados de pesquisa sobre o tema. Por 

fim, será discutido algumas propostas de aplicação e intervenção e possíveis 

direcionamentos futuros nesse sentido. Espera-se que o público, ao fim do curso, 

consiga descrever os conceitos básicos da área e compreenda o campo de investigação e 

aplicação, de modo que possam avançar para cursos ou leituras mais aprofundadas. 

 

MINICURSO 9 07/09/2016 de 09:00 às 12:30, CEPE 11 - CONTINUUM  

 

1684 - NEUROCIÊNCIAS E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  

 

DIEGO ZILIO.  

UFES - VITÓRIA/ES, VITORIA - ES - BRASIL.  

Palavras-chave: Neurociências; Análise do Comportamento; Skinner  

O objetivo deste minicurso é explorar a relação entre análise do comportamento e 

neurociências a partir da obra de B. F. Skinner. Analisarei, primeiramente, as suas 

supostas críticas às explicações fisiológicas do comportamento. Argumentarei que, além 

de não fomentarem posicionamento contrário às neurociências, tais críticas são 

extremamente atuais no contexto da neurociência cognitiva. Em segundo lugar, 

elencarei as considerações positivas de Skinner sobre a função das neurociências na 

explicação do comportamento. Por fim, apresentarei uma proposta de integração entre 

as áreas na qual a análise do comportamento e as neurociências são vistas apenas como 

campos distintos das ciências biológicas, ambos igualmente relevantes e 

interdependentes na explicação do comportamento. 

 

MINICURSO 14 07/09/2016 de 09:00 às 12:30, UNIDADE 03 - LÍGIA MARIA 

MACHADO  

 

1675 - O BEHAVIORISMO CLÁSSICO DE WATSON E SUAS RELAÇÕES 

COM O MOVIMENTO BEHAVIORISTA  

 

BRUNO ANGELO STRAPASSON.  

UFPR, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: John B. Watson; Behaviorismo Metodológico; Movimento 

behaviorista  

John B Watson foi um dos mais conhecidos psicólogos do início do século XX. Ele 

ficou conhecido como o fundador do behaviorismo e é difícil encontrar textos de 

história da psicologia ocidental que não mencionem seu nome. O Behaviorismo de 

Watson, entretanto, é frequentemente mal caracterizado na literatura técnica e leiga. No 

curso aqui proposto tentarei fazer uma caracterização do behaviorismo watsoniano por 

meio de sua biografia e indicar algumas implicações das características de sua obra para 

a compreensão do movimento behaviorista que o seguiu. 

 

Angelo
Typewritten Text
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MINICURSO 45 07/09/2016 de 14:00 às 18:00, CEPE 11 - CONTINUUM  

 

1665 - "ERA UMA VEZ...": OFICINA SOBRE O USO DE LIVROS EM 

PSICOTERAPIA INFANTIL  

 

MICHELA RODRIGUES RIBEIRO.  

UNICEUB, BRASILIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Psicoterapia infantil; Técnica terapêutica; Livros  

A Terapia Analítico-Comportamental Infantil, definida pela aplicação dos princípios 

comportamentais na atividade clínica com crianças, utiliza desenhos, livros infantis, 

jogos, e outros, como recursos que facilitam o alcance dos objetivos da psicoterapia. O 

uso de livros como recurso terapêutico possibilita à criança aprender a realizar análises 

dos comportamentos dos personagens e generalizar para seu próprio comportamento. 

Esta tem sido uma estratégia bastante utilizada por terapeutas infantis e a sistematização 

de tal técnica ainda se encontra em estágio incipiente. A presente oficina pretende 

realizar um treinamento da utilização desse recurso terapêutico a partir de casos clínicos 

em terapia infantil e da simulação da prática do uso de livros na discussão de temas ou 

comportamentos relevantes para os objetivos terapêuticos. Para tanto, será utilizado 

como fundamento o livro “Era uma vez: Um guia para a utilização de livros em 

psicoterapia infantil”, de Ellís Buranelo Pascoal e Michela Rodrigues Ribeiro, que 

contém um levantamento de 120 livros infantis e infanto-juvenis, lançados entre os anos 

de 2000 e 2010, cujas temáticas foram avaliadas e foram indicados possíveis conteúdos 

terapêuticos a serem trabalhados com crianças. 

 

MINICURSO 42 07/09/2016 de 14:00 às 18:00, SALA DESENHO CEPE - MARIA 

AMÉLIA MATOS  

 

1691 - HABILIDADES TERAPÊUTICAS NA CLÍNICA ANALÍTICO-

COMPORTAMENTAL: INTERV COM FOCO NO CONTR ESTÍMULOS  

 

DENIS ROBERTO ZAMIGNANI; BERNARDO DUTRA RODRIGUES.  

PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Terapia analítico-comportamental; Habilidades terapêuticas; 

Intervenções terapêuticas reflexivas  

Neste workshop o aluno será apresentado a simulações de situações clínicas nas quais 

deverá experimentar diferentes modalidades de intervenção, visando desenvolver 

habilidades para a formulação do caso clínico e a intervenção analítico-comportamental, 

com ênfase em intervenções e reflexivas. O conceito de controle de estímulos e 

responder relacional, com ênfase nas relações de equivalência e nos quadros relacionais, 

será apresentado como base teórica para a compreensão de relações verbais no contexto 

clinico e para o desenvolvimento de um repertório de observação e autogerenciamento, 

visando a autonomia do cliente. As simulações serão conduzidas tendo em vista a 

modelagem de um repertório terapêutico de argumentação, com especial atenção à 

habilidade de fazer perguntas de solicitação de reflexão. Tópicos a serem tratados no 

curso:  Controle de estímulos, equivalência e quadros relacionais; Contribuições da 
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argumentação e do pensamento crítico para a condução da entrevista terapêutica; 

Diferentes tipos de responder relacional na interação clínica; Características e possíveis 

efeitos de intervenções diretivas e reflexivas; Simulações de intervenções diretivas e 

reflexivas; Simulações de solicitação de reflexão visando o desenvolvimento de 

diferentes tipos de responder relacional; Formulação de caso clínico a partir de casos 

fictícios da literatura. Palavras-chave. 

 

MINICURSO 29 07/09/2016 de 14:00 às 18:00, CEPE 18 - RACHEL KERBAUY  

 

1680 - COMPORTAMENTO SIMBÓLICO, ATITUDES E PRECONCEITO  

 

JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA; TÁHCITA MEDRADO MIZAEL; JULIO CÉSAR 

DE ROSE.  

UFSCAR, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: PRECONCEITO; ATITUDES; SIGNIFICADO  

Cotidianamente é possível notar uma gama muito grande de explicações e hipóteses de 

porque a atitude preconceituosa é um comportamento tão frequente em diversas 

comunidades humanas. É muito comum que essas explicações se baseiem em variáveis 

não manipuláveis e inacessíveis a uma intervenção comportamental. Visto a 

importância do entendimento desse tipo de fenômeno social, em grande parte por 

acarretar inúmeros prejuízos e tragédias, o objetivo nesse curso é realizar um olhar 

analítico comportamental o preconceito. Essa perspectiva pode auxiliar não só no 

entendimento mais profundo desses problemas como também em sua diminuição. Uma 

vez que se trata de um fenômeno cultural, a investigação da atitude preconceituosa, a 

partir de explicações comportamentais para o comportamento verbal tornam-se 

imprescindíveis para o entendimento de como, muitas vezes de forma indireta, é 

ensinado e amplamente difundido o ódio e intolerância. O embasamento dessa análise 

contará não somente com revisões teóricas de pesquisadores relevantes da Análise do 

Comportamento mas pretende também destacar pesquisas empíricas e avanços recentes. 

Assim espera-se demonstrar a importância que uma análise sobre a perspectiva 

comportamental do preconceito pode representar na compreensão e redução deste 

comportamento. 

 

MINICURSO 34 07/09/2016 de 14:00 às 18:00, UNIDADE 09 - FRED S. KELLER  

 

1673 - DEPENDÊNCIA QUÍMICA: SUAS VARIÁVEIS DE CONTROLE E 

IMPLICAÇÕES NO TRATAMENTO  

 

ANDRE DE QUEIROZ CONSTANTINO MIGUEL.  

UNIFESP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Dependência Química; Tratamento Aberto; Saúde pública  

No primeiro momento apresentaremos os achados teóricos experimentais de estudos 

envolvendo condicionamentos respondentes e operantes que fundamentam uma 

compreensão comportamental da dependência química. Em seguida,  discutiremos a 



9 
 

perspectiva do comportamento de autoadministração de substâncias como um 

comportamento operante, de escolha, levando em consideração princípios de 

reforçamento concorrente, lei de igualação, desconto por atraso de reforços além dos 

princípios da economia comportamental (complementaridade, substitutividade e 

elasticidade). 

Por fim, discutiremos as implicações dessa compreensão no tratamento da dependência 

química (em contexto ambulatorial e na clínica particular). Para tal, primeiro 

descreveremos a técnica do Tratamento por Reforçamento Comunitário (tratamento 

baseado em reforçamento alternativo) apresentando os resultados obtidos por estudos 

envolvendo essa técnica. Em seguida, apresentaremos a técnica Manejo de 

Contingências (tratamento baseado em reforçamento incompatível ao comportamento 

de autoadministração) destacando as evidências de eficácia no Brasil e no mundo. 

 

MINICURSO 11 07/09/2016 de 09:00 às 12:30, UNIDADE 09 - FRED S. KELLER  

 

1686 - GERONTOLOGIA COMPORTAMENTAL  

 

ANDRÉIA SCHMIDT; MARIANA DUCATTI ALMEIDA; FLÁVIA CAROLINE 

FIGEL; SABRINA ROBERTA OLIVEIRA FONTANESI.  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Gerontologia Comportamental; Envelhecimento; Idosos  

O número de idosos vem crescendo consideravelmente em todo o mundo, 

especialmente em função do aumento da expectativa de vida da população. O 

envelhecimento implica em uma série de mudanças físicas e ambientais, que podem 

gerar dificuldades específicas, como o aumento de doenças crônicas e mudanças nas 

relações sociais dos indivíduos. A Análise do Comportamento pode contribuir na 

melhoraria da qualidade de vida desses indivíduos e de suas famílias e diminuir alguns 

dos prejuízos decorrentes do aumento da idade. O objetivo deste minicurso é apresentar 

aspectos da Gerontologia Comportamental, área que estuda a maneira pela qual eventos 

ambientais antecedentes e consequentes interagem com o organismo em processo de 

envelhecimento para produzir ou modificar comportamentos. Será realizada uma 

introdução ao tema, abordando os principais conceitos e apresentando estudos básicos e 

aplicados da área. Os estudos básicos focalizam principalmente os prejuízos no 

comportamento simbólico (comprometimento cognitivo) buscando compreender as 

perdas decorrentes de transtornos neurocognitivos. Os estudos aplicados, por sua vez, 

abordarão intervenções com foco no desenvolvimento de repertórios específicos e 

manejo ambiental. Tais temas permitirão uma discussão da importância e 

complementariedade das pesquisas básicas e aplicadas em gerontologia 

comportamental, assim como suas implicações para a compreensão do processo de 

envelhecer. 

 

MINICURSO 13 07/09/2016 de 09:00 às 12:30, CEPE 03 - STIMULUS  

 

1669 - POR QUE ACADÊMICOS NÃO ESCREVEM? TEORIA E 

INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL DO BLOQUEIO DA ESCRITA 

ENTRE PE  
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ROBSON NASCIMENTO CRUZ.  

PUC-SP, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.  

Palavras-chave: Escrita Acadêmica; Bloqueio da Escrita; Comportamento Acadêmico  

Uma das reclamações mais comuns de pós-graduandos, professores universitários e os 

mais diferentes tipos de escritores acadêmicos refere-se a falta de tempo para escrever. 

De modo geral, esses alegam que não escrevem porque não possuem tempo para tanto. 

Contudo, pesquisas sobre o comportamento de escrita são unânimes em afirmar que 

escritores que escrevem apenas durante períodos prolongados de tempo, escrevem 

muito aquém do planejado e experimentam maiores níveis de ansiedade, insônia, 

depressão e outros transtornos. Por outro lado, essas mesmas pesquisas, indicam que 

escritores acadêmicos que relatam senso de conforto e produtividade, com a atividade 

escrita, são caracterizados por escreverem por curtos períodos de tempo, diariamente, 

inclusive e, sobretudo, quando sentem-se indispostos para escrever. As dificuldades em 

lidar com o tempo para escrever é apenas um dos problemas comportamentais no 

cotidiano de escritores e escritoras acadêmicos. Neste minicurso a proposta será debater 

um amplo espectro de problemas relacionados a vida acadêmica que afetam diretamente 

o comportamento de escrita, que envolvem, especialmente, as dificuldades de escritores 

e escritoras acadêmicos começarem, finalizarem e terminarem projetos escritos. Tais 

dificuldades têm sido englobadas genericamente no que se convencionou chamar 

genericamente, na literatura psicológica, de bloqueio da escrita. Além da exposição 

teórica sobre o tema, que é parcamente discutido na literatura nacional, o curso visa 

também capacitar seus participantes a melhor avaliarem seus perfis como escritores e 

implementar estratégias para enfrentar o bloqueio da escrita e outros problemas 

relacionados ao processo de escrita. Para tanto, o curso será dividido em três partes: 1) 

discussão da literatura teórica, experimental, clínica e aplicada sobre os problemas do 

bloqueio e fluência da escrita e; 2) exercícios práticos baseados na literatura e exercícios 

desenvolvidos na minha prática clínica com escritores. 

 

MINICURSO 31 07/09/2016 de 14:00 às 18:00, CEPE 16 - CINP  

 

1678 - FAP E CONSCIÊNCIA: TREINANDO A HABILIDADE DE ESTAR 

PRESENTE NO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL  

 

ALESSANDRA VILLAS-BOAS1; NATALIA MINGIONE DA FONSECA2; 

PRISCILA ROLIM3.  

1.CLÍNICA PARTICULAR, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2.UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 3.CLÍNICA PARTICULAR, SANTOS - SP - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Psicoterapia Analítica Funcional; Habilidades terapêuticas; 

Conceituação de caso  

Psicoterapia Analítica Funcional é uma abordagem de psicoterapia baseada no 

behaviorismo radical e que mantém o foco de trabalho no desenvolvimento da relação 

terapêutica. Intimidade, confiança e vínculo são desenvolvidos entre terapeuta e cliente 

levando a melhoras clínicas primeiramente em sessão e posteriormente na vida diária do 
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cliente. O desenvolvimento de uma clara conceituação de caso a respeito do cliente e a 

capacidade de observar as dificuldades e melhoras do cliente durante a interação são 

algumas das habilidades mais importantes a fim de se conduzir esse tipo de relação 

terapêutica. Tais habilidades permitem uma intervenção no aqui-e-agora, consideradas 

como mais efetivas pela literatura. No entanto, há dificuldades no desenvolvimento da 

conceituação de caso relacionadas à própria relação terapêutica e ao reconhecimento do 

impacto que os comportamentos-problema do cliente causam no terapeuta, chegando a 

evocar algumas vezes os comportamentos-problema do próprio terapeuta. Nesses casos, 

torna-se difícil reconhecer e lidar com esse impacto em tempo real e, ao mesmo tempo, 

manter o trabalho terapêutico, buscando-se pelo desenvolvimento do cliente. O presente 

curso visa treinar nos participantes a habilidade de desenvolvimento de uma clara 

conceituação de caso, que inclua as dificuldades do próprio terapeuta, bem como o 

reconhecimento de comportamentos problema acontecendo no aqui-e-agora e o impacto 

causado. 

 

MINICURSO 22 07/09/2016 de 09:00 às 12:30, CEPE 02 - INTERAC  

 

1706 - O QUE É A SEXUALIDADE PARA O COMPORTAMENTALISTA E 

COMO USAR NA CLÍNICA  

 

OSWALDO MARTINS RODRIGUES JR; CARLA ZEGLIO.  

INPASEX, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Terapia sexual; Terapia de casal; Sexualidade  

Buscamos a conceptualização comportamentalista e a compreensão dos níveis de 

seleção aplicados ao consultório psicológicos de queixas sexuais. Passamos a 

compreender as interações de casais na sexualidade e nas queixas sexuais e os caminhos 

de ações psicoterápicas. 

Formularemos a compreensão do casal como estrutura básica para a vivência da 

sexualidade. 

Finalizamos com propostas de ações técnicas mais viáveis para auxiliar a modificar 

comportamentos sexuais nos casais para melhoria de satisfação sexual. 

 

MINICURSO 32 07/09/2016 de 14:00 às 18:00, CEPE 17 - GERALDINA WITTER  

 

1735 - DELINEAMENTO DE SUJEITO ÚNICO E ANÁLISE APLICADA DO 

COMPORTAMENTO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 

IASMIN ZANCHI BOUERI.  

UNIV. FEDERAL PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Delineamento de sujeito único; Educação Especial; Análise Aplicada 

do Comportamento  

A utilização de delineamentos de sujeito único em pesquisas científicas e na prática de 

profissionais auxilia no monitoramento da eficácia de procedimentos de ensino 

propostos antes, durante e após sua aplicação. Permitindo que ao longo do processo de 
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intervenção seja observado se ocorre ou não aprendizagem, dando oportunidade para 

alteração ou aperfeiçoamento das estratégias implementadas junto ao público-alvo da 

Educação Especial de maneira imediata. Ao observa o percurso e resultados a cada 

sessão de intervenção pode-se realizar tais ajustes sem ter que aguardar o fim do 

programa educacional. Para elaboração e implementação dos programas a partir das 

propostas da análise aplicada do comportamento tem-se observado excelentes resultados 

junto ao atendimento de indivíduos público-alvo da Educação Especial. O uso de 

delineamentos de sujeito único para avaliar a eficácia de programas pautados na análise 

aplicada do comportamento demonstra excelentes resultados e auxilia profissionais e 

familiares no atendimento a indivíduos com deficiência proporcionando maior 

qualidade de vida e desenvolvimento de suas potencialidades para melhor adaptação ao 

contexto.  

 

MINICURSO 15 - CULTURA 07/09/2016 de 09:00 às 12:30, CEPE 19 - TEREZA 

SÉRIO  

 

1662 - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO SOCIAL: PLANEJANDO 

MUDANÇAS CULTURAIS PARA SUSTENTABILIDADE  

 

AECIO DE BORBA VASCONCELOS NETO.  

UFPA, BELEM - PA - BRASIL.  

Palavras-chave: Sustentabilidade; Seleção Cultural; Metacontingências  

Desde a obra de B.F. Skinner, a Análise do Comportamento tem se preocupado em 

responder a questões que envolvem a cultura. Esse foco tem recebido especial atenção 

nas últimas décadas com produções que envolvem conceitos voltados para a 

compreensão de fenômenos no terceiro nível de seleção. O objetivo deste minicurso é 

instrumentalizar o estudante em tais conceitos, incluindo comportamento social, 

macrocomportamento, produto agregado, macrocontingências e metacontingências. 

Esses são recursos pertinentes a uma análise de diversas práticas culturais, incluindo 

aquelas identificadas como problemas sociais. O curso irá, a partir de análises teóricas, 

de experimentos e de aplicações, dar ênfase em questões relativas às práticas culturais 

que envolvem contingências concorrentes, incluindo aquelas que produzem ganhos 

imediatos sob pena de eventos aversivos atrasados. Essa discussão, bem como a 

construção do que vem sendo chamado de autocontrole ético, será utilizada na discussão 

acerca da sustentabilidade, buscando apontar caminhos para o planejamento e 

intervenção que possam promover ganhos para a sociedade. 

 

MINICURSO 2 07/09/2016 de 09:00 às 12:30, CEPE 13 - ATITUDE  

 

1679 - TEORIA DAS MOLDURAS RELACIONAIS (RFT): LINGUAGEM, 

RELAÇÕES DERIVADAS E A INTEGRAÇÃO DE FENÔMENOS PSI  

 

JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA1; WILLIAM FERREIRA PEREZ2.  

1.UFSCAR, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL; 2.PARADIGMA CENTRO DE 

CIENCIAS DO COMOPORTAMENTO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  
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Palavras-chave: Teoria das Molduras Relacionais; Transformação de Função; Dicas 

contextuais  

A Teoria das Molduras Relacionais (RFT) é uma explicação moderna para linguagem e 

cognição humana. Apesar de inspirada pela proposta skinneriana de explicação do 

Comportamento Verbal, particularmente em sua veia funcional, figura-se como uma 

interpretação alternativa. Nesse curso, serão apresentados os fundamentos essa 

perspectiva dando destaque para todos os seus conceitos chave, com exemplos e 

exercícios práticos.  Segundo seus principais autores, a RFT surgiu simultaneamente no 

contexto terapêutico e de pesquisa científica, e graças a essa origem dupla a 

possibilidades de interação dos objetivos finais destes dois contextos ocorre com maior 

facilidade. Confirmando essa hipótese é possível destacar que a visão do 

comportamento verbal como estudo do responder relacional arbitrariamente aplicado 

atualmente têm configurado na discussão de domínios muito diversificados, como por 

exemplo: desenvolvimento da linguagem, inteligência, teoria da mente, cognição 

implícita, raciocínio analógico entre outros. Será objetivo desse curso mostrar os 

avanços que esse modelo de explicação de linguagem tem proporcionado para esses 

diferentes fenômenos psicológicos. 

 

MINICURSO 3 07/09/2016 de 09:00 às 12:30, CEPE 18 - RACHEL KERBAUY  

 

1721 - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO EM ORGANIZAÇÕES: ANÁLISE 

DE CARGO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS  

 

HELDER LIMA GUSSO1; GABRIEL GOMES DE LUCA2.  

1.UFSC, FLORIANOPOLIS - SC - BRASIL; 2.UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise de cargo; Recrutamento; Seleção de profissionais  

Embora o trabalho com Análise do Comportamento em Organizações tenha abrangência 

ampla e diversificada, a maior parte dos psicólogos recém-graduados que passam a 

atuar em organizações realizam atividades típicas dos departamentos de Recursos 

Humanos. . Ainda assim, aos psicólogos interessados no trabalho com Análise do 

Comportamento no campo Organizacional e do Trabalho é possível examinar, 

interpretar, planejar, realizar e avaliar qualquer tipo de intervenção em organizações de 

modo consistente com as contribuições do conhecimento produzido em Análise do 

Comportamento. Nesse minicurso serão examinadas as tradicionais atividades de 

Análise de Cargo, Recrutamento e Seleção de profissionais e de Avaliação de 

Desempenho, a partir da Análise do Comportamento. Serão evidenciadas as 

contribuições dos conceitos, princípios e procedimentos analítico-comportamentais na 

maneira de realizar tais atividades, de modo a avançar o grau de qualidade dos serviços 

realizados por psicólogos de maneira geral.  

 

MINICURSO 18 07/09/2016 de 09:00 às 12:30, CEPE 15 - INPASEX  

 

1685 - O LUGAR DO COACHING NA PRÁTICA DO ANALISTA DO 
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COMPORTAMENTO  

 

NICODEMOS BATISTA BORGES.  

INB E UNIVERSIDADE SÃO JUDAS, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Contextual coaching; Coaching; Análise do comportamento aplicada  

O coaching é tanto uma área de atuação quanto uma modalidade de intervenção. 

Enquanto modalidade de intervenção, trata-se de um trabalho cujo objetivo é promover 

autogerenciamento com foco em desenvolvimento, fazendo isso por meio de técnicas e 

ferramentas diversas. Como área de atuação, o campo é abrangente, podendo um 

profissional de coaching prestar serviços tanto a pessoas físicas quanto a pessoas 

jurídicas, sendo as demandas as mais variadas, como por exemplo carreira, 

desempenho, gestão, relacionamentos, equilíbrio entre vida pessoal-profissional, 

planejamento de vida, planejamento de aposentadoria, planejamento de rotina, 

identificação de valores pessoais, autonomia de pensamentos, etc. A psicologia do 

coaching ou psychology coaching surge como uma subárea da Psicologia, destinada ao 

ensino, pesquisa e prestação de serviços de coaching feitas por psicólogos-coaches. A 

análise do comportamento é uma das perspectivas teórico-metodológicas da Psicologia, 

portanto, estando apta a participar da subárea psicologia do coaching. Assim, pode-se 

dizer que um dos nichos de atuação de um analista do comportamento pode ser a 

psicologia do coaching. Além disso, a participação do analista do comportamento nessa 

subárea é promissora, visto que a análise do comportamento é reconhecida como uma 

desenvolvedora de ferramentas e técnicas para modificação de comportamentos 

(incluindo pensamentos e sentimentos). A psicologia do coaching, assim como a 

Psicologia, reúne diversas perspectivas teóricas e práticas, sendo que no Brasil o 

contextual coaching é o tipo de psicologia do coaching que se fundamenta na análise do 

comportamento. Assim, o minicurso visa apresentar um pouco desta subárea da 

psicologia e como o analista do comportamento deve proceder para começar a atuar 

com excelência nessa área. 

 

MINICURSO 23 07/09/2016 de 09:00 às 12:30, CEPE 01 - IBAC  

 

1726 - INTRODUÇÃO A TERAPIA RACIONAL EMOTIVA 

COMPORTAMENTAL (TREC)  

 

MARIA CELESTE CELESTE AIRALDI.  

SENSORIUM, ESTRANGEIRO - PARAGUAI.  

Palavras-chave: Terapia Racional; Imaginação racional emotiva; Terapia Emotiva 

Comportamental  

A Terapia Racional Emotiva Comportamental (TREC), criada pelo psicólogo norte-

americano Albert Ellis na década de 1950, é a primeira das terapias cognitivo-

comportamentais. Na sua abordagem, são consideradas as crenças irracionais como 

geradoras de problemas emocionais e comportamentos disfuncionais, motivo pelo qual, 

o tratamento é focado na mudança de pensamentos, mas também de emoções não 

saudáveis e comportamentos problemáticos. Alguns dos diferenciais da TREC incluem 

o uso de estratégias terapêuticas emotivas, a exposição aos temores máximos e a 
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consideração dos aspectos semânticos da expressão patológica do paciente. 

Neste minicurso serão apresentados os princípios básicos da TREC, incluindo o modelo 

ABC e a teoria das perturbações emocionais, assim como estratégias terapêuticas para 

abordar pacientes com sintomas de depressão, ansiedade e raiva, como as técnicas mais 

características da TREC: a Imaginação racional emotiva e o Ataque a Vergonha. Serão 

apresentados exemplos da TREC, com demonstrações praticas, simulações e estudos de 

casos. 

 

MINICURSO 40 07/09/2016 de 14:00 às 18:00, CEPE 12 - ELLO  

 

1714 - TERAPIA COMPORTAMENTAL: SUA APLICAÇÃO A GRUPOS  

 

MALY DELITTI; PRISCILA ROSEMANN ROSEMANN.  

CENTRO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO -CEAC, SAO PAULO - SP - 

BRASIL; CENTRO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO -CEAC, SÃO PAULO - SP 

- BRASIL.  

Palavras-chave: Clínica; Análise Comportamental; Análise Clínica  

A análise clínica do comportamento tem se mostrado eficaz no tratamento de problemas 

comportamentais, sendo utilizada em clínicas, instituições de saúde e de trabalho. Neste 

curso serão apresentados os princípios teóricos que embasam esta prática. Serão 

também realizados exercícios de demonstração das referidas práticas. 

 

MINICURSO 44 07/09/2016 de 14:00 às 18:00, CEPE 01 - IBAC  

 

1713 - OS TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE SOB A ÓTICA DA 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  

 

DENIGÉS MAUREL REGIS NETO.  

PUC-SP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Transtornos de personalidade; Self; Controle de estímulos privados  

Assim como muitos conceitos da psicologia e do senso comum, a noção de 

personalidade permeia muitas explicações fictícias sobre a origem e manutenção do 

comportamento humano. A importância em desvendar as relações comportamentais que 

determinam o comportamento passa pela possibilidade de compreender as verdadeiras 

contingências que acabam obscurecidas pelas explicações mentalistas e mediacionistas. 

O curso proposto tem como objetivo analisar a noção de personalidade do ponto de 

vista da Análise do Comportamento e, a partir disto, identificar os fatores que 

contribuem para perturbações comportamentais identificadas como transtornos de 

personalidade. A noção de pessoas e a noção de self serão abordadas e diferenciadas em 

termos de repertórios e controles de estímulo discriminativo público/privado no sentido 

de reconhecer os diversos problemas que podem surgir das contingências que os 

originam. A partir disto, identificaremos os diferentes transtornos de personalidade por 

meio de combinações diferentes de cada um desses aspectos. Tal análise dos repertórios 
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e dos controles de estímulo perturbados pelas contingencias auxiliarão na elaboração, 

eleição e avaliação das estratégias de intervenção para tais casos. 

 

MINICURSO 1 07/09/2016 de 09:00 às 18:00, CEPE 05 - PARADIGMA 

COMPORTAMENTO OPERANTE: ANÁLISE, EXPERIMENTAÇÃO, 

SÍNTESE E DETERMINAÇÃO FUNCIONAL COMO INSTRUMENTOS PARA 

CONHECER E INTERVIR EM CONTINGÊNCIAS DE REFORÇAMENTO 

DESSE TIPO DE COMPORTAMENTO 

SILVIO BOTOMÉ*1; OLGA MITSUE KUBO*1; ROBERTO ALVES BANACO*2; 

VERA REGINA L. OTERO*3 

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC), 

FLORIANÓPOLIS, SC, BRASIL E UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 

(UFSCAR), SÃO CARLOS, SP, BRASIL; 2. PARADIGMA CENTRO DE CIENCIAS 

DO COMOPORTAMENTO, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 3. CLÍNICA ORTEC, 

RIBEIRÃO PRETO, SP, BRASIL 

EIXO - FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 

POPULAÇÃO ENVOLVIDA - ADULTO 

CATEGORIA – INTERMEDIÁRIO 

 

MINICURSO 4 07/09/2016 de 09:00 às 12:30, SALA DESENHO CEPE -MARIA 

AMÉLIA MATOS 

APLICACIONES DEL BPM (BEHAVIORAL PERSPECTIVE MODEL) AL 

CONSUMO RESPONSABLE 

MARITHZA SANDOVAL ESCOBAR*1 

1. KONRAD LORENZ FUNDACIÓN UNIVERSITARIA, BOGOTÁ, COLOMBIA 

EIXO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

POPULAÇÃO ENVOLVIDA – NÃO SE APLICA 

CATEGORIA – INTRODUTÓRIO 

 

MINICURSO 5 07/09/2016 de 09:00 às 12:30, CEPE 08 - IACEP 
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TRATAMIENTO CONDUCTUAL COGNITIVO DE LOS DESORDENES 

EMOCIONALES 

JOSE ANICAMA GOMEZ*1 

1. “UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ”, LIMA, PERU 

EIXO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

POPULAÇÃO ENVOLVIDA – NÃO SE APLICA 

CATEGORIA – INTRODUTÓRIO 

 

MINICURSO 6 07/09/2016 de 09:00 às 12:30, CEPE 12 - ELLO 

TRATAMIENTO CONDUCTUAL PARA EL AUTOCONTROL DE NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

EDGARD PACHECO LUZA*1 

1. UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO, CUSCO, PERU 

EIXO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

POPULAÇÃO ENVOLVIDA – CRIANÇA 

CATEGORIA – INTRODUTÓRIO 

 

MINICURSO 8 07/09/2016 de 09:00 às 12:30, CEPE 09 - UNIVERSIDADE 

POSITIVO 

MANEJO DE COMPORTAMENTOS DISRUPTIVOS: COMO CAPACITAR 

PAIS E PROFISSIONAIS - A ÊNFASE NO REFORÇAMENTO DIFERENCIAL 

E NO TREINO DE COMUNICAÇÃO FUNCIONAL 

LEILA BAGAIOLO*1, CLAUDIA ROMANO*1 

1.GRADUAL, SÃO PAULO, SP 

EIXO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

POPULAÇÃO ENVOLVIDA – CRIANÇA 

CATEGORIA – INTERMEDIÁRIO 
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MINICURSO 12 07/09/2016 de 09:00 às 12:30, CEPE 10 - B. F. SKINNER 

PROCESSOS BÁSICOS NA ETIOLOGIA E INTERVENÇÃO ANALÍTICO 

COMPORTAMENTAL DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES 

LIANE DAHÁS*1 

1.UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP), SÃO PAULO, SP, BRASIL 

EIXO – PESQUISA APLICADA 

POPULAÇÃO ENVOLVIDA – NÃO SE APLICA 

CATEGORIA – INTRODUTÓRIO 

 

MINICURSO 16 07/09/2016 de 09:00 às 12:30, CEPE 04 - ITCR 

TERAPIA POR CONTINGÊNCIAS DE REFORÇAMENTO: CONCEITOS 

FUNDAMENTAIS E DISCUSSÃO DE ATENDIMENTO CLÍNICO 

HELIO JOSÉ GUILHARDI*1 

1.ITCR-CAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL. 

EIXO - ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS 

POPULAÇÃO ENVOLVIDA – NÃO SE APLICA 

CATEGORIA - INTRODUTÓRIO 

 

MINICURSO 17 07/09/2016 de 09:00 às 12:30, CEPE 16 - CINP 

TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA - TRABALHANDO COM 

PACIENTES CRONICAMENTE SUICIDAS E AUTO-MUTILAÇÃO 

VINÍCIUS DORNELLES*1 

1.VINCULAR, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL 

EIXO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

POPULAÇÃO ENVOLVIDA – NÃO SE APLICA 

CATEGORIA – AVANÇADO 
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MINICURSO 19 07/09/2016 de 09:00 às 18:00, CEPE 06 – GRADUAL 

TÓPICOS AVANÇADOS EM ANÁLISE FUNCIONAL DE PROBLEMAS DE 

COMPORTAMENTO EM PESSOAS COM TEA 

MECA ANDRADE*1 

1. GRUPO MÉTODO INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL, SÃO PAULO, SP, 

BRASIL 

EIXO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

POPULAÇÃO ENVOLVIDA – DESENVOLVIMENTO ATÍPICO 

CATEGORIA - AVANÇADO 

 

MINICURSO 20 07/09/2016 de 09:00 às 12:30, CEPE 07 - ITECC 

ESTRESSE: CONCEITOS BÁSICOS E UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

JOSIANE KNAUT*1; KARINA PINHEIRO DA SILVA 1 

1.UNIVERSIDADE POSITIVO (UP), CURITIBA, PR, BRASIL 

A temática do “estresse” nunca esteve tão em evidência como atualmente. O público 

leigo, profissionais da saúde, estudiosos e pesquisadores estão preocupados com essa 

epidemia global, pois as   pressões do mundo moderno tornam o estresse, um estado 

comum entre as pessoas, levando a alterações psicofisiológicas constantes. Como 

consequência prejuízos emocionais, físicos e mentais podem ocorrer, comprometendo 

seriamente a qualidade de vida das pessoas. Assim é objetivo deste curso apresentar os 

conceitos básicos sobre estresse, suas fases, as implicações sobre a saúde do indivíduo, 

bem como uma proposta de intervenção para redução do nível de estresse. 

 

MINICURSO 21 07/09/2016 de 09:00 às 12:30, UNIDADE 04 - MARIA LUCIA 

FERRARA 

PSICOLOGIA DO CRIME E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 

GIOVANA MUNHOZ DA ROCHA*1 

1.UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ (UTP), CURITIBA, PR, BRASIL 

EIXO – PESQUISA APLICADA 

POPULAÇÃO ENVOLVIDA – NÃO SE APLICA 

Angelo
Typewritten Text
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CATEGORIA – INTERMEDIÁRIO 

 

MINICURSO 24 07/09/2016 de 14:00 às 18:00, CEPE 04 - ITCR 

ENVOLVING MORE NURTURING COMMUNITIES 

ANTHONY BIGLAN*1 

1. OREGON RESEARCH INSTITUTE, PORTLAND, OREGON, EUA. 

EIXO – ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS 

POPULAÇÃO ENVOLVIDA – NÃO SE APLICA 

CATEGORIA – INTRODUTÓRIO 

 

MINICURSO 27 07/09/2016 de 14:00 às 18:00, CEPE 07 - ITECC 

FASES DO ATENDIMENTO CLÍNICO ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL: 

RELATOS DE CASO 

RONALDO RODRIGUES TEIXEIRA JÚNIOR*1 

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL (UFMS), CAMPO 

GRANDE, MS, BRASIL 

EIXO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

POPULAÇÃO ENVOLVIDA – NÃO SE APLICA 

CATEGORIA – INTERMEDIÁRIO 

 

MINICURSO 33 07/09/2016 de 14:00 às 18:00, UNIDADE 03 - LÍGIA MARIA 

MACHADO 

OBSERVAÇÃO COMPORTAMENTAL: A CRIAÇÃO DE DEFINIÇÕES PARA 

REGISTROS SISTEMÁTICOS 

ANTÔNIO JAYRO DA FONSECA MOTTA FAGUNDES*1 

1.UNIVERSIDADE DE GUARULHOS (UNG), GUARULHOS, SP, BRASIL. 

EIXO – FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 
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POPULAÇÃO ENVOLVIDA – NÃO SE APLICA 

CATEGORIA – INTRODUTÓRIO 

 

MINICURSO 37 07/09/2016 de 14:00 às 18:00, UNIDADE 10 - B. F. SKINNER 

O CONCEITO DE OPERAÇÃO MOTIVADORA NA ANÁLISE DO 

COMPORTAMENTO: ASPECTOS HISTÓRICOS, CONCEITUAIS E 

EXPERIMENTAIS 

MATEUS BRASILEIRO*1 

1. CONSULTÓRIO PARTICULAR, SÃO PAULO, SP, BRASIL. 

EIXO - ANÁLISES CONCEITUAIS, HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS 

POPULAÇÃO ENVOLVIDA – NÃO SE APLICA 

CATEGORIA - INTRODUTÓRIO 

 

MINICURSO 38 07/09/2016 de 14:00 às 18:00, CEPE 03 - STIMULUS 

ESTRATÉGIAS COMPORTAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

REPERTÓRIO DE ESTUDO 

SAULO VELASCO*1 

1. PARADIGMA CENTRO DE CIENCIAS DO COMOPORTAMENTO, SÃO 

PAULO, SP, BRASIL 

EIXO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

POPULAÇÃO ENVOLVIDA – NÃO SE APLICA 

CATEGORIA – INTRODUTÓRIO 

 

MINICURSO 39 07/09/2016 de 14:00 às 18:00, CEPE 20 - CAROLINA BORI 

ATIVAÇÃO COMPORTAMENTAL APLICADA A DEPRESSÃO: 

APRESENTANDO UM PROTOCOLO BRASILEIRO DE 4ª ONDA 

PAULO ROBERTO ABREU*1, 2 
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1.UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP), SÃO PAULO, SP, BRASIL; 2. IACC, 

CURITIBA, PR, 

BRASIL. 

EIXO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

POPULAÇÃO ENVOLVIDA – NÃO SE APLICA 

CATEGORIA – INTERMEDIÁRIO 

 

MINICURSO 41 07/09/2016 de 14:00 às 18:00, CEPE 09 - UNIVERSIDADE 

POSITIVO 

PESQUISA DE PROCESSO EM TERAPIA COMPORTAMENTAL 

VICTOR MANGABEIRA*1; SONIA MEYER*1; 

1. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL. 

EIXO - PESQUISA APLICADA 

POPULAÇÃO ENVOLVIDA – NÃO SE APLICA 

CATEGORIA – INTRODUTÓRIO 

 

MINICURSO 43 07/09/2016 de 14:00 às 18:00, CEPE 02 - INTERAC 

TERAPIA DE CASAIS: CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DAS MOLDURAS 

RELACIONAIS (RFT) E DA TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO 

(ACT) 

ROBERTA KOVAC*1; MANUELA O’CONNELL*2 

1. PARADIGMA CENTRO DE CIENCIAS DO COMOPORTAMENTO, SÃO 

PAULO, SP, BRASIL; 2. UNIVERSIDAD DE FAVALORO, BUENOS AIRES, 

ARGENTINA. 

EIXO - PESQUISA APLICADA 

POPULAÇÃO ENVOLVIDA – CASAL 

CATEGORIA - INTERMEDIÁRIO 
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P - 001 - PALESTRA 5 SUSTENTABILIDADE 09/09/2016 de 14:30 às 15:30, 

CEPE 20 - CAROLINA BORI  

 

1330 - SOBREVIVÊNCIAS DAS CULTURAS EM SKINNER E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 

JULIO CÉSAR DE CAMARGO; JULIO CÉSAR DE ROSE.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Behaviorismo Radical; Cultura; Sustentabilidade  

 

Embora tenha como foco o estudo do comportamento individual, B. F. Skinner apresenta, 

ao longo de sua obra, uma forte preocupação com questões que se referem ao 

comportamento de dois ou mais indivíduos, em especial questões que envolvem práticas 

culturais e o planejamento da cultura. O presente estudo tem como objetivo discutir a 

noção de Desenvolvimento Sustentável à luz da obra de Skinner e da proposta skinneriana 

de sobrevivência das culturas, com ênfase especial nas noções de “bem para o indivíduo”, 

“bem para o grupo” e “bem para a cultura”. A elaboração dessa discussão teórica conta 

com três partes. Na primeira parte é apresentada uma revisão dos textos de B. F. Skinner 

que tratam de questões relacionadas ao comportamento social, práticas culturas e 

planejamento cultural, buscando-se esclarecer a proposta skinneriana sobre sobrevivência 

as culturas e as noções de “bem para o indivíduo”, “bem para o grupo” e “bem para a 

cultura”. Em seguida, apresenta-se uma análise de documentos oficiais que tratam da 

questão do Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo de elucidar o termo e suas 

múltiplas facetas. Por fim, a questão do Desenvolvimento Sustentável é discutida com 

base na proposta skinneriana de sobrevivência das culturas, procurando-se apontar as 

convergências e as divergências entre as duas noções, bem como uma posição possível 

de Skinner em relação à questão da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente. 

Tal trabalho fornece uma base teórica mais forte para analistas do comportamento 

interessados no estudo empírico e em possíveis intervenções envolvendo o tema 

Desenvolvimento Sustentável. 

 

P - 001 - PALESTRA 1 CULTURA_ 08/09/2016 de 09:00 às 10:00, CEPE 19 - 

TEREZA SÉRIO  

 

1552 - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E SUSTENTABILIDADE  

 

JOAO CLAUDIO TODOROV1; CAMILA MUCHON DE MELO2.  

1.UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UNB, BRASÍLIA - DF - BRASIL; 2.UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise do Comportamento; Sustentabilidade; Práticas culturais  

 

Sustentabilidade é um conceito aplicável em várias áreas, sempre que se identificar 

processos, sistemas ou interações. É possível sustentar uma defesa de um acusado no júri, 

defender uma estrutura à beira mar da força das ondas, favorecer o desenvolvimento de 

uma empresa providenciando crédito, conservar um relacionamento evitando o uso de 
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coerção, cuidando do meio ambiente para garantir a reprodução dos seres vivos, etc. Em 

todos esses casos sustentabilidade envolve comportamento de pessoas em interação. 

Desde o romance “Walden Two”, de B. F. Skinner, publicado em 1947, questões sobre 

sustentabilidade já eram debatidas no Behaviorismo Radical e na Análise do 

Comportamento. Nesse romance, o autor descreveu como seria o planejamento de 

práticas que promovessem a sustentabilidade no uso racional de recursos naturais, no 

estabelecimento de melhores condições de vida de sua população e no planejamento de 

igualdade sócia-econômica, principalmente por meio do controle do comportamento por 

relações face-a-face. Atualmente, analistas do comportamento interessados em 

fenômenos culturais têm sugerido intervenções em setores que poderiam promover 

mudanças de maior impacto na promoção de culturas voltadas para o futuro. Cabe 

questionar, no entanto, se os trabalhos em Análise do Comportamento têm abrangido 

problemas culturais de alta complexidade. Sendo assim, esta apresentação apresentará o 

conceito de sustentabilidade em termos comportamentais e abrirá o debate do Simpósio 

de “Contingências Sociais para a Sustentabilidade” sobre as contribuições e os desafios 

da Análise do Comportamento, no estabelecimento de práticas culturais que possam 

promover mudanças de maior impacto, que sejam capazes de fomentar culturas voltadas 

para o futuro. 

 

P - 002 - PALESTRA 2 08/09/2016 de 11:30 às 12:20, CEPE 04 - ITCR  

 

1551 - A MORTE E O ‘MORRER’: ALGUMAS INTERVENÇÕES ANALÍTICO-

COMPORTAMENTAIS  

 

VERA REGINA LIGNELLI OTERO.  

CLÍNICA ORTEC, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: A morte e o morrer; Perda por morte; suicídio, Doença, Fatalidade  

 

A morte e o ‘morrer’: algumas intervenções analítico-comportamentais 

 

Dentre as experiências de vida difíceis de se lidar, as de eventos relacionados à morte 

constituem exemplos clássicos e complexos de sofrimento humano. Por mais que 

saibamos que somos seres finitos, a maioria de nós, normalmente, não se ocupa 

rotineiramente em examinar essas questões. Nossos repertórios comportamentais são 

limitados para enfrentar essas situações e ficam extremamente comprometidos em 

circunstâncias de perda de alguém ou de aumento da probabilidade de ocorrência deste 

acontecimento. À despeito disso, circunstâncias de vida nos colocam diante de fatos 

inexoráveis com os quais temos que conviver. Impõem-se assim o enfrentamento da perda 

da própria vida ou da vida de alguém outro, de forma abrupta (acidente, violência, doença 

súbita) fulminante), ou da ‘morte anunciada’ por doença incurável. O atendimento de 

pessoas em situação de perda depende de um conjunto grande de variáveis, todas de difícil 

enfrentamento para o cliente e para o terapeuta comportamental. Há também 

peculiaridades específicas e complexas no atendimento de pessoas que expressam 

vontade de tirar a própria vida. São situações de difícil manejo que revelam que a relação 

pessoa-pessoa estabelecida nestes casos ultrapassa a aplicação de técnicas. É ingênuo 

acreditar que vínculo terapêutico será suficiente para impedir um ato suicida. Serão 
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apresentados alguns dados de alguns casos clínicos que ilustram o atendimento 

psicoterápico de clientes no enfrentamento da morte e do morrer. 

Palavras chave: a morte e o morrer; manejo clínico em situação de perda por morte; 

suicídio ou fatalidade. 

 

P - 002 - PALESTRA 1 SUSTENTABILIDADE_ 08/09/2016 de 08:00 às 09:00, 

CEPE 19 - TEREZA SÉRIO  

 

1659 - ALVOS DE INTERVENÇÃO DA COMISSÃO DE SUSTENTABILIDADE 

DA ABPMC  

 

CANDIDO V B B PESSOA.  

PARADIGMA CENTRO DE CIÊNCIAS DO COMPORTAMENTO, SAO PAULO - SP - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Sustentabilidade; Cultura; ONU  

 

Apesar deste ser o XXV Encontro da ABPMC, tivemos comissões de sustentabilidade 

em um número muito menor que esse. Talvez, o principal alvo da atual comissão deva 

ser a manutenção da prática de estabelecer-se comissões de sustentabilidade em todas as 

edições futuras de nossos encontros. Trabalhamos em quatro frentes: na primeira, houve 

a reedição do Prêmio ABPMC Sustentabilidade; na segunda, estabelecemos um arquivo 

de textos sobre o tema para ficar disponível no site da ABPMC; na terceira, tentamos 

fomentar comportamentos sustentáveis durante o Encontro; e na quarta, organizamos um 

simpósio sobre o tema. Todas as ações têm como organizadores os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU, em uma tentativa de integrar a comunidade de 

analistas do comportamento a uma organização de esforços maior. Esta palestra será 

usada como um convite aos membros do simpósio Contingências Sociais para a 

Sustentabilidade a nos auxiliar a pensar nestes e nos próximos alvos a serem tratados 

pelas comissões de sustentabilidade da ABPMC e como isso pode ser feito. 

 

P - 003 - PALESTRA 3 08/09/2016 de 11:30 às 12:20, CEPE 02 - INTERAC  

 

1687 - O QUE É FLEXIBILIDADE PSICOLOGICA PARA UM ANALISTA DO 

COMPORTAMENTO?  

 

YARA KUPERSTEIN INGBERMAN.  

IEPAC, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise do comportamento; Flexibilidade psicológica; Clínica  

 

O modelo de flexibilidade psicológica proposto por Hayes e colaboradores (2012) como 

um modelo de adaptabilidade humana, em sua explicação dos pilares dos estilos de 

funcionamento aberto, centrado e fechado como uma estrutura pode ser erroneamente 

interpretada por sua imagem.  Esta metáfora, para melhorar o raciocínio e permitir a 
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utilização de uma leitura funcional, por sua imagem, parece estrutural. A utilização de 

termos “psicológicos” deve ser vista com cuidado e verificada em termos funcionais. O 

que se faz é a descrição de várias habilidades de manejo de encobertos que podem ser 

ensinadas por estarem descritas em vários estudos. Os próprios autores se preocuparam, 

nesta obra, a explicitar que o raciocínio é da análise funcional e que estas são categorias 

comportamentais. Como o acesso a encobertos é indireto, várias estratégias são 

desenvolvidas para aceso e modificação de encobertos. Habilidade em analisar 

funcionalmente os problemas apresentados pelo cliente e organizar de acordo com o 

modelo de flexibilidade psicológica, termo que descreve classes de comportamentos 

encobertos, permite direcionar o processo terapêutico de modo mais amplo que a simples 

aplicação de técnicas (em comum com as estratégias da análise do comportamento), os 

comportamentos verbais são consideradas pistas que, presentes na maior parte das 

situações clinicas,  permitem acesso a classes de encobertos presentes. Estas pistas 

facilitam a seleção das estratégias terapêuticas. Da mesma forma que com os 

comportamentos abertos, excessos e faltas comportamentais levam ao estreitamento de 

repertorio. O aumento do repertorio comportamental, a capacidade de responder com 

variabilidade adaptativa a diferentes fontes de estimulação é o que se espera como 

resultado da terapia. 

 

P - 004 - PALESTRA 4 TEORIA E AC 08/09/2016 de 11:30 às 12:30, SALA 

DESENHO CEPE - MARIA AMÉLIA MATOS  

 

1719 - PROBLEMAS TEÓRICOS E CONCEITUAIS NA ANÁLISE DO 

COMPORTAMENTO  

 

FRANÇOIS TONNEAU.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELEM - PA - BRASIL.  

Palavras-chave: Teoria; Filosofia; Argumento por autoridade  

 

Uma opinião comum na análise do comportamento é que as bases teóricas 

e filosóficas da disciplina são solidas. Porém, argumento nesta 

palestra que a disciplina sofre de problemas teóricos e filosóficos 

graves, incluindo uma inercia teórica maior do que seja justificado 

pelo êxito das pesquisas empíricas e uma falta geral de profundidade 

na análise dos conceitos filosóficos usados (por exemplo, 

“pragmatismo”, "relação funcional", “selecionismo”, etc.). Muitas 

vezes, uma opção teórica entre outras possíveis é tomada como a única 

valida e defendida com argumentos de autoridade, o que impede a 

consideração de alternativas talvez mais proveitosas. Nesta palestra 

discuto exemplos concretos destes problemas ligados à análise 

experimental do comportamento e proponho soluções. 

 

P - 004 - PALESTRA 4 08/09/2016 de 11:30 às 12:20, CEPE 01 - IBAC  

 

1730 - AVALIAÇÃO DE INTERVENÇÃO COM ADOLESCENTES 

ABRIGADOS  
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PAULA INES CUNHA GOMIDE.  

UTP, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Comportamento antissocial; Institucionalização; Jovens  

 

Jovens são encaminhados para instituições de acolhimento por maus-tratos e abandono 

familiar e apresentam um conjunto de comportamentos de risco, que variam de baixo 

rendimento escolar, a déficits em comportamento moral e até comportamentos 

antissociais de larga escala. As suas permanências prolongadas em abrigos, sem 

intervenção especializada, agravam os comportamentos de risco determinantes da 

institucionalização. Esta pesquisa avaliou uma intervenção, com oito jovens acolhidos, 

com duração de 10 meses, por meio de pré e pósteste utilizando o TDE (Stein, 2011), o 

IEP (Gomide, 2006) e o YSR (Achenbach & Rescorla, 2001). A intervenção 

compreendeu quatro atividades: programa de comportamento moral; reforço escolar; 

psicoterapia analítico-comportamental e práticas educativas para cuidadores. Os 

resultados mostraram que houve diminuição do déficit escolar em todos os participantes 

(Z= - 2,414; p = 0,016), melhoria na competência total e redução de comportamentos 

internalizadores, externalizadores, indicativos de TEPT, TOC, TC, entre outros, todos 

significativos em nível de 0,05. Os cuidadores, que anteriormente à intervenção não 

visitavam os adolescentes, passaram a fazê-lo com regularidade. Os resultados apontaram 

para a eficácia da intervenção em produzir redução de comportamentos antissociais e 

aumento da escolarização. 

 

P - 004 - PALESTRA 4 CULTURA 08/09/2016 de 15:30 às 16:30, CEPE 19 - 

TEREZA SÉRIO  

 

1694 - METACONTINGÊNCIA, FUTEBOL CALLEJERO E MEDIAÇÃO DE 

CONFLITO: INTERVENÇÃO CULTURAL EM ÁREAS DE RISCO  

 

ELIZEU BORLOTI.  

UFES, SERRA - ES - BRASIL.  

Palavras-chave: Metacontingência; Mediação de conflito; Cultura  

 

Segundo nota técnica de 2016 do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 

(UNODC) no Brasil, “o problema do uso de drogas é global e interligado com todos os 

aspectos do desenvolvimento sustentável. Sua análise e consequente resposta, através dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), revelam essa interação, 

transversalizando a natureza e a dinâmica do problema, no âmbito individual, comunitário 

e nacional”. O principal ODS relacionado ao problema é a área “sociedades pacíficas, 

justas e inclusivas e parcerias”. Este trabalho é o relato de uma experiência de intervenção 

neste ODS junto e com jovens em situação de rua, devida frequentemente ao uso de 

drogas, que destaca metacontingências da intervenção, favorecedoras da sustentabilidade 

pela mediação de conflito, inclusão e parcerias. Inicia com a descrição dos ODS 

relacionados ao uso de drogas. Continua com a história da intervenção, a tecnologia social 

futebol Callejero, a partir da necessidade de diminuir preconceito e estigmatização. 
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Descreve os antecedentes dessa tecnologia como metacontingência em seu produto 

agregado e ambiente selecionador. Apresenta formas de monitoramento da intervenção, 

descrevendo parcerias e medidas da inclusão social e da aprendizagem da mediação de 

conflitos. Conclui com dados parciais e relato de dificuldades da intervenção com jovens 

em situação de rua, em vulnerabilidade ou exclusão social. 

 

P - 006 - PALESTRA 6 CULTURA 09/09/2016 de 09:00 às 10:00, CEPE 19 - 

TEREZA SÉRIO  

 

1342 - ALTRUÍSMO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL: 

CONTRIBUIÇÕES PARA UMA AVENTURA CONTINGENCIALISTA  

 

KESTER CARRARA.  

UNESP, BAURU - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Altruísmo; Preservação ambiental; Conservação ambiental  

 

Variadas são as situações nas quais empreendimentos comportamentalistas permeados 

pela ideia de planejamento cultural podem ocorrer. Para além das clássicas aplicações da 

Psicologia na clínica, na escola e nas organizações, a possibilidade de ampliação para 

contextos específicos é bastante evidente. É cada vez mais viável, atualmente, pensar em 

delineamentos de práticas culturais voltadas para questões tão diversas como o 

desenvolvimento de políticas públicas, o assessoramento no manejo de contingências nas 

relações políticas internacionais, a instalação de repertórios adequados de boa 

alimentação e práticas não sedentárias, a instalação e modulação de padrões de 

comportamento e contingências entrelaçadas entre pessoas para alcançar objetivos sociais 

e de sustentabilidade em longo prazo e com efeitos positivos para populações mesmo de 

um distante futuro. Discutir algumas das estratégias e obstáculos, nas dimensões teórica, 

ética, de procedimento e de lógica funcional do planejamento de práticas culturais no 

âmbito da preservação e conservação ambiental constitui objetivo desta palestra. 

 

P - 007 - PALESTRA 7 08/09/2016 de 11:30 às 12:20, UNIDADE 03 - LÍGIA 

MARIA MACHADO  

 

1646 - PSICOTERAPIA ANALÍTICA FUNCIONAL (FAP): PRÁTICA E 

FORMAÇÃO CLÍNICA  

 

VICTOR MANGABEIRA.  

USP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Psicoterapia Analítica Funcional; Terapia Comportamental; Formação 

Clínica  

 

A Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) proposta como um modelo de intervenção na 

relação terapêutica tem recebido esforços diversos para sua comprovação empírica e 
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envolvimento de diversos clínicos na formação de novos terapeutas treinados 

principalmente por vivências experienciais e supervisão clínica. A prática de um terapeuta 

que utiliza a FAP exige uma formação sólida em terapia comportamental e nos princípios 

da análise do comportamento, bem como um treino complexo na realização de análises 

funcionais que favoreçam a atuação do terapeuta durante a sessão. Neste cenário existe, 

inclusive, uma nova forma de entender e ensinar a FAP, conhecido como modelo ACL 

(Consciência, coragem e amor). O presente trabalho discute aspectos da pratica clínica da 

FAP, bem como da formação de um terapeuta FAP, levando em consideração 

experiências vividas em supervisões de alunos já graduados. 

 

P - 008 - PALESTRA 8 08/09/2016 de 11:30 às 12:20, UNIDADE 10 - B. F. 

SKINNER  

 

1722 - A ORIENTAÇÃO DE PAIS NA TERAPIA COMPORTAMENTAL 

INFANTIL  

 

CLARISSA PEREIRA.  

CENTRO PARADIGMA DE CIÊNCIAS DO COMPORTAMENTO, SAO PAULO - SP - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Terapia comportamental infantil; Análise de contingências; Orientação 

de pais  

 

Para a Análise do Comportamento, a compreensão de qualquer comportamento deve levar 

em conta o ambiente em que o indivíduo está inserido. No caso do comportamento da 

criança o ambiente é, em grande parte das vezes, o próprio comportamento dos pais e dos 

familiares. Na terapia infantil, portanto, a família precisa ser compreendida para que a 

análise funcional contemple todas as variáveis relevantes ao comportamento a ser 

trabalhado. 

Alguns dos pontos a serem abordados no curso: 

- Ensino de análise funcional para os pais e ferramentas que o analista do comportamento 

pode utilizar para isso 

- Foco do atendimento a pais no comportamento dos filhos x terapia de casal 

- Modelos parentais divergentes  

 

P - 009 - PALESTRA 9 08/09/2016 de 11:30 às 12:20, CEPE 03 - STIMULUS  

 

1693 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DA ORIENTAÇÃO 

PROFISSIONAL SOB O ENFOQUE COMPORTAMENTAL  

 

CYNTHIA BORGES DE MOURA.  

UNIOESTE - FOZ DO IGUAÇU, FOZ DO IGUACU - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Orientação profissional; Adolescentes; Escolha  

 

A Orientação Profissional hoje tem se configurado como um amplo campo de atuação 



31 
 

envolvendo vários profissionais e setores do conhecimento. As rápidas mudanças no 

mundo do trabalho, criaram novas profissões e áreas de atuação até pouco tempo 

inexistentes, requerendo do profissional maior especialidade por um lado, e maior 

integração de conhecimentos por outro. Isto tem gerado uma crescente preocupação com 

a questão da escolha profissional “acertada”, pois os caminhos se tornaram mais 

complexos dificultando novas tentativas caso as decisões atuais tenham que ser 

repensadas. As mudanças na configuração das profissões geraram também mudanças na 

estrutura educacional e na composição dos cursos de formação. Assim, o adolescente tem 

sido forçado a tomar uma decisão profissional cada vez mais cedo, sem a devida 

preparação e orientação, prescindindo de importantes recursos que poderiam norteá-lo 

numa escolha mais consciente, com maior probabilidade de satisfação, adaptação e 

planejamento de sua carreira. Nesta apresentação serão descritos os fundamentos teóricos 

e práticos de um modelo comportamental de orientação profissional para adolescentes em 

situação de primeira escolha. Chamamos “primeira escolha” a situação em que o 

adolescente se encontra ao final do Ensino Médio, quando opta por continuar seus estudos 

e ingressar no Ensino Superior, necessitando assim escolher qual curso realizar. Serão 

apresentadas as etapas da intervenção em grupo, enfatizando objetivos e estratégias que 

parecem ser mais facilitadoras da tomada de decisão por parte dos adolescentes. 

 

P - 010 - PALESTRA 10 08/09/2016 de 11:30 às 12:20, UNIDADE 04 - MARIA 

LÚCIA FERRARA  

 

1539 - PESQUISA HISTÓRICO-CONCEITUAL EM ANÁLISE DO 

COMPORTAMENTO: O QUE É, COMO E POR QUE FAZER.  

 

BRUNA COLOMBO.  

UFPA, BELEM - PA - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise do Comportamento; História; Conceitos  

 

A Análise do Comportamento tem tradição de pesquisa experimental, seja ela básica ou 

aplicada. Todavia, outros tipos de pesquisa que não empreguem necessariamente o 

método experimental também são importantes para a consolidação e completude de uma 

ciência. Dentre esses tipos, está a pesquisa histórico-conceitual. Apesar de não ser o tipo 

de pesquisa mais comum entre analistas do comportamento, a pesquisa histórico-

conceitual tem demonstrado ser uma ferramenta importante para esta ciência em termos 

de produção de conhecimento, além de ser indicativo de maturidade da disciplina. A 

pesquisa histórico-conceitual tem alguns objetivos como: clarificar a disciplina científica 

identificando origens e desenvolvimento de questões centrais (controversas ou não) e, a 

partir disso, propor caminhos alternativos a essas questões; fortalecer a disciplina por 

meio da integração de suas subdisciplinas; e esclarecer mal-entendidos. O objetivo desta 

apresentação é definir pesquisa este tipo de pesquisa, apresentar detalhadamente suas 

características metodológicas: utilização de fontes; internalismo x externalismo; pessoas 

importantes x zeitgeist; presentismo x historicismo. Além disso, pretende-se trazer 

arcabouço da história enquanto disciplina independente de forma a comparar o que vem 

sendo feito com relação à esta disciplina dentro da Análise do Comportamento. 
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P - 010 - PALESTRA 10 CULTURA 10/09/2016 de 08:00 às 09:00, CEPE 19 - 

TEREZA SÉRIO  

 

1640 - “THE GOOD BEHAVIOR GAME” E JOGO ELOS: NUTRINDO 

RELAÇÕES SOCIAIS POSITIVAS NA SALA DE AULA PELO MUNDO  

 

TARA M. GRANT.  

EUA, ESTRANGEIRO - ESTADOS UNIDOS.  

Palavras-chave: Tecnologia comportamental; Divulgação internacional; 

Metacontingências  

 

O jogo do bom comportamento (GBG, do inglês The Good Behavior Game) foi criado 

na década 1960 por professores e pesquisadores de Análise do Comportamento nos 

Estados Unidos da América (EUA). A intervenção consiste em uma maneira de aumentar 

positivamente as técnicas de gestão comportamental dos professores em suas salas de aula 

e reforçar positivamente o comportamento de seus estudantes. Essa intervenção evoluiu 

para um programa preventivo que têm sido aplicada em salas de escolas públicas em 

vários países. Este trabalho tem como objetivo explorar o desenvolvimento e a divulgação 

internacional dessa tecnologia. Serão apresentadas análises de contingências e 

metacontingências de: (1) relevantes eventos históricos a partir de estudos de sujeito 

único a ensaios de controle randomizados,  que ocorreram nos EUA e outros países; (2) 

seleção do comportamentos em grupo de alunos, professores, pesquisadores além de 

membros da comunidade científica; (3) resultados positivos a longo prazo dada a 

implementação do Jogo Elos, a versão brasileira do GBG, neste momento serão descritos 

métodos que podem fortalecer as metacontingências existentes na implementação desta 

tecnologia comportamental no Brasil e em países vizinhos. 

 

P - 011 - PALESTRA 11 08/09/2016 de 11:30 às 12:20, CEPE 10 - THEREZA 

METTEL  

 

1647 - NOÇÕES BÁSICAS DO USO DA VB-MAPP COMO GUIA NORTEADOR 

DA AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO COM CRIANÇAS COM TEA  

 

FERNANDA RIZZI BITONDI.  

NUCLEO PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Desenvolvimento atípico; Avaliação; Comportamento verbal  

 

Uma área em grande desenvolvimento dentro da Análise Aplicada do Comportamento 

refere-se ao atendimento de crianças dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA), 

sendo que uma preocupação do profissional que trabalha neste campo deve ser quanto 

aos parâmetros escolhidos para avaliar esta criança de modo a poder propor estratégias 

efetivas para o seu desenvolvimento. A escala Verbal Behavior Milestones Assessment 

and Placement Program (VB-MAPP) foi desenvolvida por Sundberg em conjunto com 

diversos outros pesquisadores e é produto de 50 anos de prática destes. Este instrumento 

tem como objetivo aplicar os conceitos da análise do comportamento, especialmente as 
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definições de comportamento verbal de Skinner (1957) para avaliação da linguagem e das 

habilidades sociais de crianças com atrasos no desenvolvimento, incluindo indivíduos 

com TEA. A partir desta linha de base pode-se, de maneira mais sistemática, propor os 

objetivos da intervenção a ser realizada com crianças autistas e acompanhar o 

desenvolvimento desta ao longo da intervenção. Desta forma, o objetivo desta palestra é 

de apresentar os principais componentes deste instrumento, destacando a viabilidade da 

aplicação da escala enquanto ferramenta de trabalho para o analista do comportamento, 

uma vez que a mesma possibilita a delimitação do repertório de entrada da criança, 

indicando as principais áreas que precisariam ser desenvolvidas, as que já estão presentes 

no repertório desta e inclusive possíveis barreiras (excessos comportamentais) que 

interfiram no desenvolvimento adequado da intervenção. Também será objetivo 

demonstrar como o instrumento pode auxiliar na delimitação de objetivos para 

intervenção e para seu acompanhamento, através de exemplos práticos de uso do 

instrumento. 

 

P - 011 - PALESTRA 11 CULTURA 10/09/2016 de 09:00 às 10:00, CEPE 19 - 

TEREZA SÉRIO  

 

1677 - ANÁLISE COMPORTAMENTAL DA CULTURA: ALGUMAS 

PERSPECTIVAS E PROBLEMAS.  

 

JULIO CÉSAR DE ROSE.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Cultura; Comportamento simbólico; Transformação de funções  

 

Freud apontou duas finalidades da cultura: proteção do homem contra a natureza e 

regulamentação dos vínculos entre os homens. Ele apontou também o "mal-estar" 

decorrente da renúncia instintual que a cultura impõe e que torna o ser humano 

neurótico e infeliz. A visão skinneriana da cultura pode ser considerada mais otimista. 

Cultura é vista como o conjunto de contingências mantidas por um grupo, e estas 

contingências podem resolver os conflitos entre consequências imediatas e atrasadas e 

entre o bem do indivíduo e o bem dos outros. Assim, a cultura, além de possibilitar a 

conjugação de esforços dos homens para possibilitar a proteção contra a natureza e a 

obtenção dos bens necessários para sobrevivência e prosperidade, tem a função também 

de estabelecer os mediadores entre comportamento e consequências remotas e de 

estabelecer reforçadores condicionados que levam os indivíduos a se comportar para 

produzir o bem dos outros, além do bem individual. Como a cultura compreende o 

conjunto das contingências mantidas pelo grupo, ela deve envolver todos os processos 

comportamentais. Isto compreende não apenas o condicionamento operante, como 

também o condicionamento respondente. A linguagem, ou comportamento verbal, cujas 

consequências são mediadas por outros indivíduos, é particularmente importante para a 

transmissão das práticas de uma cultura. Progressos na compreensão comportamental da 

linguagem foram realizados com o paradigma da equivalência de estímulos e com a 

Teoria das Molduras Relacionais. Estes desenvolvimentos mais recentes da análise do 

comportamento apontam para redes de relações entre estímulos, de caráter simbólico, 

que transferem ou transformam os efeitos do condicionamento operante ou respondente 

diante de estímulos específicos. Esta transferência ou transformação de funções pode, 
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assim, esclarecer assim o papel dos símbolos no controle do comportamento humano, 

uma importante característica da cultura de acordo com antropólogos sociais 

contemporâneos. 

 

P - 012 - PALESTRA 12 08/09/2016 de 11:30 às 12:20, UNIDADE 09 - FRED S. 

KELLER  

 

1664 - CONTROLE AVERSIVO DA VARIABILIDADE COMPORTAMENTAL  

 

AMILCAR RODRIGUES FONSECA JÚNIOR.  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, FRANCO DA ROCHA - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Variabilidade comportamental; Controle aversivo; Extinção  

 

Variabilidade comportamental é definida como diferenças ou mudanças entre unidades 

comportamentais que compõem um universo de possibilidades. Ao menos duas 

caracterizações distintas desse fenômeno têm sido estudadas por analistas do 

comportamento: (a) variabilidade induzida (controlada pela redução da densidade de 

reforçamento ou pela exposição à estimulação aversiva) e (b) variabilidade operante 

(controlada pelas consequências que produz). Essa última, ainda que matéria controversa, 

tem sido mais amplamente investigada na área. Uma análise da literatura, todavia, 

demonstra que esse fenômeno é predominantemente estudado sob contingências de 

reforçamento positivo. Estudos que abarcam as demais operações de Consequenciação 

(i.e., reforçamento negativo, punição positiva e punição negativa), tradicionalmente 

acolhidas sob o epíteto de controle aversivo, são ínfimos. Uma demonstração mais 

completa do caráter operante da variabilidade comportamental carece de demonstrações 

que abarquem tais operações. Ademais, como decorrência de uma tradição de pesquisa 

que priorizou a investigação do reforçamento positivo do variar, é escasso, também, o 

número de trabalhos que tiveram como objetivo investigar a diminuição, ao invés do 

aumento, da variabilidade, ainda que ambos os processos sejam importantes no cenário 

aplicado. Considerando o exposto, esta palestra terá como objetivo discutir a produção 

experimental sobre o controle aversivo da variabilidade comportamental, englobando o 

reforçamento negativo, punição positiva, punição negativa e extinção do variar. Serão 

enfatizados os avanços e limitações dessa subárea a fim de delimitar uma agenda de 

pesquisa que permita uma maior compreensão sobre a variabilidade operante. 

 

P - 012 - PALESTRA 12 CULTURA 10/09/2016 de 11:30 às 12:30, CEPE 19 - 

TEREZA SÉRIO  

 

1683 - TECNOLOGIA COMPORTAMENTAL E RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS HUMANOS: DIMENSÕES E DESAFIOS  

 

DIEGO ZILIO.  

UFES - VITÓRIA/ES, VITORIA - ES - BRASIL.  

Palavras-chave: Intervenções sociais; Tecnologia; Análise do Comportamento  
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A proposta ciência como atividade tecnológica implica a busca de meios de controlar, 

produzir e rearranjar os eventos do mundo. O elemento central é a manipulação da 

natureza. Nessa perspectiva, o controle e a previsão de eventos não são meramente 

produtos colaterais do conhecimento, mas se tornam critérios para a sua própria 

validação. Francis Bacon foi um dos grandes proponentes da visão tecnicista de ciência e 

seu tecnicismo guiou Skinner no desenvolvimento de seu modelo de ciência do 

comportamento, inclusive na proposta de aplicação do conhecimento produzido em 

análise experimental para a resolução dos problemas humanos. Para Skinner, essa seria a 

função central da ciência: promover a ação efetiva, ou seja, aumentar a probabilidade de 

ocorrência de consequências reforçadoras em nossa interação com mundo através da 

manipulação do mundo. Nesta palestra abordaremos o desdobramento do tecnicismo 

científico em três dimensões: (a) a análise do comportamento não humano para a 

resolução de problemas humanos; (b) a interpretação do comportamento humano 

complexo como ferramenta para promoção da ação efetiva; e (c) a análise do 

comportamento humano para a resolução de problemas humanos. Nessa última dimensão, 

trataremos especialmente dos desafios procedurais (como fazê-lo?) e éticos (para que 

fazê-lo) das intervenções sociais via delineamentos culturais. 

P - 014 - PALESTRA 14 08/09/2016 de 11:30 às 12:20, CEPE 15 - INPASEX  

 

1672 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO EM ABA: 

ATENDER À DEMANDA OU ATENDER AO MERCADO?  

 

ANA ARANTES.  

UFSCAR, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Autismo; ABA; Ética  

 

Segundo dados recentes, cerca de 1 em 68 ou 1,5% das crianças são identificadas dentro 

do Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos EUA. No Brasil, embora não haja um dado 

oficial, espera-se que a prevalência seja em torno deste mesmo percentual. Essa 

população representa um contingente de aproximadamente 500 mil crianças de zero a 

nove anos de idade que necessitam de serviços especializados para desenvolverem 

plenamente suas habilidades e se tornarem adolescentes e adultos saudáveis, produtivos 

e ajustados socialmente. Com frequência, o atendimento à pessoa com TEA se desenvolve 

em um contexto pleno de limites econômicos e sociais. A Análise do Comportamento 

Aplicada (ABA) tem desenvolvido procedimentos eficientes de intervenção 

comportamental baseados em evidência, com ampla aplicação no tratamento e na 

educação das pessoas com TEA. A formação de profissionais de saúde e educação para o 

atendimento especializado das pessoas com TEA, usando procedimentos de intervenção 

comportamental provenientes da ABA, nesse contexto, torna-se área estratégica para o 

desenvolvimento e disseminação da Análise do Comportamento no país. Embora ações 

isoladas para este fim estejam em curso atualmente, não se tem ainda uma visão 

estratégica, por parte da comunidade de analistas do comportamento, para o 

desenvolvimento futuro dessas ações de formação de profissionais que estejam tanto 

preparados para atender a demanda por intervenções comportamentais adequadas e 

eficientes quanto para se posicionar no mercado de maneira ética e socialmente 

comprometida. O presente trabalho tem o objetivo de discutir as diferenças entre as 
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demandas reais da população no contexto socioeconômico atual do país e o 

posicionamento ético dos analistas do comportamento no mercado, e as implicações dessa 

discussão para a formação de profissionais de saúde e educação em ABA para o 

atendimento às pessoas com TEA. 

 

P - 015 - PALESTRA 15 08/09/2016 de 11:30 às 12:20, CEPE 09 - 

UNIVERSIDADE POSITIVO  

 

1531 - COMPETÊNCIA CLÍNICA E HABILIDADES TERAPÊUTICAS. 

ESTAMOS FAZENDO BEM NOSSO TRABALHO?  

 

FABIANA GUERRELHAS.  

INBIO - PSICOLOG, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Terapia analítico-comportamental; Habilidades terapêuticas; 

Avaliação da prática clínica  

 

Após muitos anos de atividade clínica precisamos nos indagar a respeito da qualidade do 

serviço prestado à clientela que busca atendimento psicológico. Pesquisas recentes ainda 

são incipientes em determinar quais os indicadores de um bom processo terapêutico, ou 

seja, que elementos nós terapeutas temos para afirmar que os psicólogos fazem um bom 

trabalho e que seus clientes saem satisfeitos? Como saber se as demandas dos clientes 

estão sendo atendidas ou que o problema que motivou a busca por terapia foi resolvido? 

Quais os critérios utilizados até hoje para responder a estas questões? Serão apresentados 

dados da literatura que apontam algumas características do repertório do terapeuta que 

indiquem competência clínica. Será avaliado se as habilidades terapêuticas podem se 

relacionar ao sucesso na condução dos casos clínicos. A definição das competências 

terapêuticas é de extrema importância não só para a auto avaliação do terapeuta, mas 

também para que os processos terapêuticos sejam expostos de maneira clara. Isso é 

necessário tanto para a formação de novos terapeutas quanto para a consolidação da 

terapia analítico-comportamental como prática científica e creditada pela sociedade. 

 

P - 017 - PALESTRA 17 08/09/2016 de 11:30 às 12:20, CEPE 17 - GERALDINA 

WITTER  

 

1715 - BUSCANDO O EQUILÍBRIO ENTRE O CONTROLE AVERSIVO E O 

REFORÇO POSITIVO ATRAVÉS DA TERAPIA DE ACEITAÇÃO  

 

IGOR DA ROSA FINGER.  

PUCRS / UNISINOS / INTCC, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL.  

Palavras-chave: Terapia de Aceitação e Compromisso; Flexibilidade Psicológica; 

Matriz  

 

A Terapia de Aceitação e Compromisso é uma terapia comportamental contextual, com 

o foco na função do comportamento no contexto. Uma ferramenta de intervenção possível 



37 
 

é o diagrama Matriz (Matrix, em inglês). Essa palestra objetiva apresentar como auxiliar 

pessoas a mudarem seus comportamentos a partir da análise de contingências é embasada 

na teoria das molduras relacionais. 

 

P - 018 - PALESTRA 18 08/09/2016 de 11:30 às 12:20, CEPE 05 - PARADIGMA  

 

1565 - COMO SE (TRANS)FORMA UM TERAPEUTA COMPORTAMENTAL?  

 

REGINA WIELENSKA.  

USP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Formação do terapeuta; Repertório clínico; Supervisão em FAP  

 

Serão discutidas algumas das instâncias formadoras do terapeuta analítico-

comportamental:  a graduação, com seus estágios, monitoria, iniciação científica, outras 

atividades extracurriculares; - cursos de formação e de especialização; - mestrado e 

doutorado; terapia do terapeuta; - supervisão; - desenvolvimento pessoal: muito estudo, 

educação continuada; - história de vida, aspectos da cultura, influência das artes, etc. 

 

P - 019 - PALESTRA 19 08/09/2016 de 11:30 às 12:20, CEPE 13 - ATITUDE  

 

1372 - TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA NOS DIFERENTES 

CONTEXTOS  

 

WILSON VIEIRA MELO.  

INSTITUTO DE TERAPIA COGNITIVA DO RIO GRANDE DO SUL, PORTO ALEGRE 

- RS - BRASIL.  

Palavras-chave: Terapia Comportamental Dialética; casos complexos; Desregulação 

emocional  

 

A Terapia Comportamental Dialética (DBT) é um tratamento estruturado, desenvolvido 

na década de 1990 para o tratamento de mulheres suicidas. Como o comportamento 

suicida ocorre frequentemente em pacientes com o diagnóstico de Transtornos da 

Personalidade Borderline, tal modelo de intervenção acabou se caracterizando como o 

tratamento de escolha para pacientes com este diagnóstico. Na última década o modelo 

começou a ser testado para pacientes com Transtornos Depressivos, Bipolares, de 

Ansiedade e Alimentares, além de indivíduos suicidas de um modo geral e casais com 

problemas comportamentais complexos. O objetivo da apresentação será apresentar a 

DBT como ferramenta para o tratamento de casos graves e complexos, onde a 

desregulação emocional leva o indivíduo a se comportar de modo desadaptativo. Crises 

suicidas, internações repetidas, comportamentos automutilatórios e uso de substâncias, 

são alguns dos comportamentos observados no funcionamento de pacientes graves e com 

múltiplas comorbidades psiquiátricas. Desenvolvida pela psicóloga americana Marsha 

Linehan, PhD e embasada em expressivo número de estudos, a DBT utiliza-se de 

estratégias oriundas da ciência comportamental. Partindo do princípio de que a 
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desregulação emocional é ponto-chave para a desregulação cognitiva, comportamental e 

interpessoal, tal modelo de tratamento visa promover habilidades como o autocontrole, a 

atenção plena (mindfulness), o aprimoramento das relações interpessoais e a tolerância 

ao estresse. O modelo de tratamento estrutura a intervenção em uma fase pré-tratamento, 

e posteriormente, em quatro fases distintas, com objetivos terapêuticos específicos e bem 

definidos. Abrangente, integrativa e amparada em resultados, a DBT tem despertado 

grande interesse entre psicoterapeutas, sendo uma das principais práticas de psicoterapia 

baseada em evidências na atualidade. 

 

P - 020 - PALESTRA 9 CULTURA 09/09/2016 de 15:30 às 16:30, CEPE 19 - 

TEREZA SÉRIO  

 

1540 - PRÁTICAS CULTURAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS - ANÁLISE DAS 

CONTINGÊNCIAS DO PRODUTOR DE ÁGUA  

 

JONATHAN MELO DE OLIVEIRA.  

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, BRASILIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Práticas culturais; Políticas públicas; Análise de contingências  

 

Práticas culturais são parte dos fatores que alteram o ambiente em que vivemos. Os 

problemas ambientais, em grande parte, são efeitos colaterais dos comportamentos dos 

seres humanos. Um desses problemas consiste na poluição difusa encontrada em diversos 

mananciais brasileiros, sendo que esta é, em parte, consequência das práticas dos 

habitantes da região. Este estudo tem como objetivo analisar as contingências 

comportamentais presentes em um programa governamental que visa alterar essas 

práticas culturais. As contingências ao comportamento dos produtores são identificadas 

considerando todos os três termos destas. O programa Produtor de Água vem obtendo 

resultados positivos na mudança de práticas culturais estabelecendo comportamentos que 

resultem na melhoria da qualidade e quantidade da água que abastece a população. A 

medida principal consiste em efetuar pagamentos contingentes à realização de práticas 

que conservem o solo e sejam ambientalmente corretas, por parte dos produtores rurais. 

Esta é uma ação governamental que atua de modo diferenciado em relação aos mais 

frequentemente utilizados, que costumam envolver multas e punições. Através do 

conhecimento produzido pela análise do comportamento, sabe-se que contingências 

reforçadoras são mais eficientes e mais simples de manter do que contingências punitivas. 

A partir do estabelecimento de uma contingência reforçadora o programa vem alcançando 

um aumento na ocorrência de comportamentos adequados. As contingências que mantém 

o comportamento do produtor distinguem quais são os comportamentos de interesse e 

podem estabelecer consequências diferentes a depender da relevância de cada 

comportamento para a manutenção do ambiental nativo. A frequência de pagamento, 

assim como a magnitude deste, também são fatores que foram considerados na elaboração 

do programa. 

 

P - 022 - PALESTRA 22 08/09/2016 de 11:30 às 12:20, SALA DESENHO CEPE - 

MARIA AMÉLIA MATOS  
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1341 - ANÁLISE COMPORTAMENTAL DA CULTURA E POLÍTICAS 

PÚBLICAS: TRILHAS RECENTES, OBSTÁCULOS E PERSPECTIVAS  

 

KESTER CARRARA.  

UNESP, BAURU - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Planejamento cultural; Políticas públicas; Rede de pesquisa  

 

Se considerarmos que o comportamento das pessoas em grupo está, como pretendia 

Skinner, sujeito aos mesmos princípios norteadores das nossas relações particulares com 

o ambiente, é possível pensar em alternativas de planejamento de práticas culturais que 

contribuam para uma convivência social com benefícios realmente compartilhados sob 

algum critério de justiça social. Considerada válida essa reflexão, cabe aos analistas do 

comportamento a importante tarefa de contribuir para a criação, desenvolvimento, 

aplicação e acompanhamento de programas sociais de contingências tradicionalmente 

conhecidos como "políticas públicas". Contribuir, sob critérios ético-morais consistentes 

e transparentes, para o desenvolvimento de projetos sociais que deixem claras as 

contingências para uma vida social equânime, justa e solidária, pode constituir um papel 

social relevante para a nova geração de analistas interessados em práticas culturais. 

Algumas das estratégias, obstáculos e possíveis soluções de planejamento serão 

discutidas nesta palestra. Serão analisadas e explicitadas: a questão da intermediação 

entre consequências atrasadas e imediatas, a necessária "sensibilização" de agentes 

controladores para as contribuições da Análise Comportamental da Cultura, a construção 

e desenvolvimento de instrumentos auxiliares ao planejamento e a criação de uma Rede 

Nacional de Colaboração de Pesquisa em Políticas Públicas "Comportamentais". 

 

P - 023 - PALESTRA 23 08/09/2016 de 11:30 às 12:20, CEPE 18 - RACHEL 

KERBAUY  

 

1702 - TERAPEUTA “TOLERANTE A FRUSTAÇÃO”: BREVE RELATO 

SOBRE TERAPIA COMPORTAMENTAL INFANTIL  

 

LUCIANA MARIA ASSIS SILVA; JANAÍNA NASCIMENTO TEIXEIRA.  

INSTITUTO TRANSFORMAÇÃO, SALVADOR - BA - BRASIL.  

Palavras-chave: Terapia Comportamental Infantil (TCI); Intervenção; Família  

 

A Terapia Comportamental Infantil (TCI), fundamentada nos princípios do behaviorismo 

radical, da análise experimental do comportamento e da análise aplicada do 

comportamento, além de atuar com a criança, intervém nos mais diversos ambientes em 

que a criança convive: família, escola etc. Nesse contexto, pode-se afirmar que na TCI a 

família (criança e seus pais e/ou responsáveis) é a cliente do processo psicoterápico. 

Contudo, muitas vezes, os pais procuram a terapia acreditando que o processo será 

direcionado apenas ao atendimento da criança, como se o filho fosse o único envolvido 

no problema. A partir do momento, que a família é considerada como parte integrante das 

queixas sobre a criança, as possibilidades de identificação das contingências em operação 
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na vida da criança e de intervenção com toda a família são ampliadas. Muitas vezes, os 

pais (ou responsáveis) ao identificarem que são parte do “problema” e que é importante 

que participem ativamente do processo terapêutico retiram os filhos da terapia. 

 

P - 025 - PALESTRA 25 08/09/2016 de 14:30 às 15:20, CEPE 01 - IBAC  

 

1663 - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E GESTÃO POR 

COMPETÊNCIAS: CONTRIBUIÇÕES PARA A GESTÃO PÚBLICA  

 

AECIO DE BORBA VASCONCELOS NETO; CAMILA CARVALHO RAMOS; 

THIAGO DIAS COSTA.  

UFPA, BELEM - PA - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise do Comportamento Aplicada às Organizações; Administração 

Pública; Competências  

 

A Gestão Pública brasileira vem buscando nas últimas décadas métodos e formas de 

modernizar-se, melhorando sua eficiência. Faz parte desse movimento a promulgação do 

o Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoas na Administração Pública no Decreto 

5.707/2006, que estabelece a importância de planejar atividades de treinamento e 

capacitação em órgãos públicos baseados em competências. Essas competências são 

definidas como "conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao 

desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição". 

Tal definição, baseada em conceitos internalistas como conhecimentos e atitudes, tem 

provocado dificuldades para sua implementação. Nesse sentido, esta palestra discute 

contribuições que a Análise do Comportamento aplicada às Organizações (OBM) pode 

trazer à Gestão Pública, ao apresentar uma metodologia para a definição de 

comportamentos-alvo de forma operacional e para a implantação da Gestão por 

Competências no setor público. Tal definição favorece os processos de gestão de pessoas 

e facilita processos decisórios. Por fim, discute-se que a Análise do Comportamento pode 

contribuir com a modernização da gestão pública, e seus desafios para atingir esse 

objetivo. 

 

P - 026 - PALESTRA 26 08/09/2016 de 14:30 às 15:20, CEPE 11 - CONTINUUM  

 

1559 - MUDANÇAS EM PRÁTICAS CULTURAIS: DESAFIOS PARA A 

ANÁLISE COMPORTAMENTAL DA CULTURA  

 

CAMILA MUCHON DE MELO.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Planejamento cultural; práticas culturais; Análise do Comportamento  

 

Uma das temáticas na análise comportamental da cultura é a ideia que práticas culturais 

podem ser planejadas e que seus efeitos recaem sobre a força das culturas. O 

Comportamentalismo Radical e a Análise do Comportamento apresentam aspectos 
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descritivos que podem gerar previsões de quais práticas culturais têm maior probabilidade 

de produzir as consequências almejadas. A tecnologia comportamental pretende, nesse 

sentido, direcionar como estabelecer tais práticas. Além disso, a teoria behaviorista 

radical apresenta aspectos prescritivos (éticos) que apontam que culturas bem planejadas 

são aquelas que levam em conta o equilíbrio entre o seu fortalecimento e o bem-estar dos 

indivíduos. Entretanto, o planejamento cultural precisa lidar com um dos problemas 

derivados dos processos seletivos: o fato de que as variações que são selecionadas estão 

relacionadas com as contingências presentes apenas no período de sua seleção. O 

planejamento baseado em “boas previsões” seria uma solução importante para lidarmos 

com os problemas enfrentados pelas culturas. Nesse cenário, alguns estudos defendem 

que mudanças culturais mais amplas devem envolver uma análise molar da cultura e de 

suas práticas. Entretanto, grande parte das propostas de intervenções em problemas 

sociais tem focado apenas em mudanças do comportamento individual, em análises 

moleculares. Ao focar apenas contingências moleculares, analistas do comportamento 

têm argumentado que intervenções em setores que poderiam promover mudanças de 

maior impacto, na promoção de culturas voltadas para o futuro, não têm sido foco de 

nossos trabalhos. Esta palestra pretende, portanto, debater essas questões e apresentar em 

que medida o planejamento de práticas culturais poderia produzir mudanças de maior 

impacto para a solução de problemas culturais de maior complexidade. 

 

P - 027 - PALESTRA 27 08/09/2016 de 14:30 às 15:20, CEPE 18 - RACHEL 

KERBAUY  

 

1711 - CORRESPONDÊNCIA VERBAL NA TAC: CONTRIBUIÇÕES DA 

PSICOTERAPIA COMPORTAMENTAL PRAGMÁTICA  

 

CARLOS AUGUSTO DE MEDEIROS.  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, BRASILIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Terapia Analítico Comportamental; Correspondência Verbal; 

Psicoterapia Comportamental Pragmática  

 

A correspondência verbal é uma área de investigação em Análise do Comportamento que 

investiga a relação entre o dizer e o fazer de um indivíduo. Diversas pesquisas na área 

demonstraram que, a despeito da tendência inicial para a correspondência entre os dois 

comportamentos, condições de reforçamentos para relatos específicos (dizer), ou mesmo, 

para os comportamentos relatados (fazer), podem interferir na correspondência verbal. 

Esse assunto é de particular interesse para a clínica psicológica, na medida em que o 

acesso que temos à maior parte dos comportamentos dos nossos clientes se dá por meio 

do seu relato verbal. Seria desejável que nossos clientes relatassem com precisão o que 

fizeram e os eventos que vivenciaram para que as nossas análises funcionais fossem 

precisas e para que pudéssemos prover consequências em conformidade com essas 

análises. Ao mesmo tempo, desejamos que os nossos clientes cumpram aquilo que 

anunciaram em sessão em termos dos comportamentos alvo a serem emitidos em seu dia 

a dia. A Psicoterapia Comportamental Pragmática confere grande importância ao 

comportamento verbal na clínica, tanto em termos de análise e intervenção sobre os 

comportamentos verbais do cliente, como a análise do próprio comportamento verbal do 

terapeuta. As formas como o terapeuta consequência os relatos do cliente podem interferir 
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na correspondência verbal, assim como, o modo como este intervem, visando a mudança 

na probabilidade de ocorrência dos comportamentos alvo. Essa palestra tem por objetivo 

discutir a correspondência verbal na clínica com base da Psicoterapia Comportamental 

Pragmática, trazendo reflexões sobre as práticas dos terapeutas analítico comportamentais 

sobre a correspondência verbal no consultório.   

 

P - 028 - PALESTRA 28 08/09/2016 de 14:30 às 15:20, CEPE 19 - TEREZA 

SÉRIO  

 

1553 - REGRAS E RESISTÊNCIA À MUDANÇA: O PARADIGMA DO 

MOMENTUM COMPORTAMENTAL PODE AJUDAR?  

 

CARLOS EDUARDO COSTA; LUDMILA ZATORRE DANTAS.  

UEL-PR, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Momentum comportamental; Comportamento governado por regras; 

Procedimentos de pesquisa  

 

Pelo menos três linhas de pesquisa em Análise Experimental do Comportamento 

preocupam-se com a questão da resistência do comportamento à mudança: momentum 

comportamental, história comportamental e comportamento governado por regras. A 

Teoria do Momentum Comportamental (TMC) tem estabelecido um paradigma para 

verificar essa resistência: para duas classes de respostas, ocorrendo de maneira 

relativamente simultânea e em estado estável, um evento perturbador deve ser aplicado 

uniformemente às duas classes de respostas e a proporção de mudança da taxa de 

respostas em relação à linha de base deve ser avaliada. Em estudos sobre sensibilidade 

comportamental, os experimentos sobre comportamento governado por regras têm 

utilizado delineamento de grupo ao invés de sujeito único e, quando o fazem, os 

participantes expostos a diferentes valores da variável independente (VI) – ou a diferentes 

VIs – em fases sucessivas. Não foi encontrado nenhum estudo sobre a resistência do 

comportamento à mudança que utilizasse estritamente o delineamento proposto pela 

TMC. Uma vez que ambas as linhas de pesquisa estudam a persistência do 

comportamento, será possível aplicar o paradigma da TMC para avaliar se o 

comportamento estabelecido por meio de instruções correspondentes seria mais resistente 

à mudança do que aquele estabelecido por instruções mínimas? O objetivo será apresentar 

alguns procedimentos para estudar resistência do comportamento à mudança de acordo 

com esse paradigma e mostrar as possíveis fraquezas e ameaças à validade interna de cada 

procedimento. Por fim, será descrito um procedimento que está em andamento (fase de 

coleta de dados) que tenta lidar com essas possíveis ameaças. Mesmo neste procedimento, 

é possível identificar algumas dificuldades e a resposta à pergunta da apresentação ainda 

requer discussão. 

 

P - 029 - PALESTRA 29 08/09/2016 de 14:30 às 15:20, UNIDADE 04 - MARIA 

LÚCIA FERRARA  

 

1408 - EVENTOS INDEPENDENTES DA RESPOSTA E RESISTÊNCIA DO 

COMPORTAMENTO À MUDANÇAS  



43 
 

 

CARLOS RENATO XAVIER CANÇADO.  

UNB, BRASILIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Eventos independentes da resposta; resistência à mudanças; 

persistência  

 

Comportamentos mantidos sob condições diferenciais de reforçamento são 

diferencialmente resistentes à mudanças. Diversas pesquisas indicam que a resistência à 

mudanças é diretamente proporcional à taxa e a magnitude de reforços. A teoria do 

momentum comportamental, proposta para sistematizar esses resultados, diz que a taxa 

de respostas e a resistência à mudanças são aspectos independentes do comportamento: 

A taxa de respostas é determinada pela relação resposta-reforço e a resistência à mudanças 

pela relação entre estímulos antecedentes e reforços. Portanto, fatores que influenciam a 

taxa de respostas (e.g., diferentes relações resposta-reforço) não deveriam influenciar a 

resistência do comportamento à mudanças. No entanto, experimentos em que a relação 

resposta-reforço foi manipulada não corroboram esse aspecto da teoria. Nessa palestra 

serão apresentados e discutidos experimentos sobre os efeitos sobre a resistência à 

mudanças de uma variável pouco estudada: O grau de dependência entre resposta e 

reforço. Nesses experimentos, a taxa de reforços foi mantida constante e combinações de 

eventos independentes e dependentes da resposta foram manipuladas parametricamente 

entre componentes de um esquema múltiplo de reforçamento. Em geral, a resistência à 

mudanças foi inversamente proporcional ao grau de dependência. Esses resultados 

replicam aqueles de outros experimentos em que a relação resposta-reforço foi 

manipulada. Além disso, indicam limitações da teoria do momentum comportamental e 

sugerem novas questões para estudos sistemáticos sobre como a resistência à mudanças 

é influenciada por manipulações da relação resposta-reforço. 

 

P - 030 - PALESTRA 30 08/09/2016 de 14:30 às 15:20, CEPE 13 - ATITUDE  

 

1688 - O PSICÓLOGO ANALISTA DE COMPORTAMENTO NO HOSPITAL 

GERAL: AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO.  

 

DIANA TOSELLO LALONI.  

PUC, CAMPINAS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Hospital Geral; Doença; Saúde  

Dra. Diana Tosello Laloni 

Psicóloga – CRP 574/06 

PUC Campinas 

NAPSI Campinas 

 

Resumo: Tema: O Psicólogo Analista de Comportamento no Hospital Geral: Avaliação 

e Intervenção. Ações do psicólogo clinico analista do comportamento no contexto do 

Hospital Geral exigem domínio da análise funcional e imediata aplicação de uma proposta 

de intervenção. As estratégias de avaliação partem da observação, busca dos dados sobre 



44 
 

a doença, busca dos dados sobre a internação, análise desses dados à luz dos antecedentes 

e consequentes. Considera-se antecedente a história da doença ou da internação, os 

tratamentos anteriores, as interações médicas paciente, as interações pacientes doença, as 

limitações impostas pela doença e pela internação. Considera-se como comportamento –

alvo as respostas que estão em operação, e estão relacionadas funcionalmente com a 

doença ou hospitalização. As contingências consequentes sejam SR+ ; SR- ou punição 

devem ser observadas na situação ou recolhidas de depoimentos das equipes, do próprio 

paciente ou de familiares. Essa fase inicial deve ser imediata ao primeiro contato, sempre 

considerando que a intervenção deverá ocorrer imediatamente. O plano de intervenção 

inclui a intervenção direta com o paciente quando necessário, a intervenção com a equipe, 

a intervenção com a família e até com a própria instituição hospitalar. O plano de 

intervenção deve prever que a alta médica pode ocorrer, e atenção psicológica ao paciente 

encerra-se aí.  

 

P - 031 - PALESTRA 31 08/09/2016 de 14:30 às 15:20, UNIDADE 09 - FRED S. 

KELLER  

 

1666 - MODELO COMPORTAMENTAL DO RACIOCÍNIO ANALÓGICO  

 

ELIAS NASSIM CHAMEL.  

UFSCAR, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise Do Comportamento; Raciocínio Analógico; Equivalência De 

Estímulos  

 

A estrutura analógica clássica de Aristóteles é baseada na igualdade de proporção que 

inclui quatro termos (A: B:C: D). O segundo termo está relacionado com o primeiro (A 

está para B) assim como o quarto termo está relacionado com o terceiro (C está para D). 

Por exemplo, na analogia “um quadrado está para quatro assim como um hexágono está 

para”, um indivíduo pode derivar o quarto termo após determinar a relação entre os dois 

primeiros termos (um quadrado tem quatro lados) e aplicá-la para o terceiro e o quarto 

termos. Nesse sentido, o raciocínio analógico envolve a identificação de um padrão de 

relacionamento comum entre duas relações para fazer uma nova inferência sobre um novo 

conceito. Esta forma de raciocínio é considerada uma das habilidades humanas mais 

sofisticadas. Na Análise do Comportamento, esse fenômeno tem sido estudado, 

prioritariamente, a partir do estabelecimento de classes de estímulos equivalentes em 

tarefas de escolha de acordo com o modelo (MTS), para, em seguida, verificar a 

emergência de relações entre relações (por exemplo, se o estímulo modelo, em uma 

tentativa de MTS, for um par equivalente, a resposta esperada é a seleção do estímulo de 

comparação que contenha um par equivalente, A1:B1::B3:C3; da mesma forma, se o 

estímulo modelo for um par não-equivalente, a resposta esperada é a seleção do estímulo 

de comparação que contenha um par não-equivalente, A1:B2::B1:C3). Portanto, os 

estudos nessa área têm utilizado os conceitos de equivalência e transferência de função 

entre estímulos para analisar o raciocínio analógico. 

 

P - 032 - PALESTRA 32 08/09/2016 de 14:30 às 15:20, CEPE 07 - ITECC  
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1549 - ESTABELECENDO CONTINGÊNCIAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

DE HABILIDADES TERAPÊUTICAS  

 

JOÃO ILO COELHO BARBOSA.  

UFC, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Terapia analítico-comportamental; Formação; Clínica  

 

Serão abordados aspectos da formação do terapeuta analítico-comportamental. Mais 

especificamente, serão discutidos os atuais problemas para uma formação de qualidade, 

especialmente no que se refere à falta de um formato adequado para tal formação, na 

grade curricular regular presente nas tradicionais instituições de ensino. 

Complementariamente aos conteúdos mais formais, será apresentado um modelo 

complementar que está sendo desenvolvido em uma disciplina optativa ministrada pelo 

autor, no curso de psicologia da Universidade Federal do Ceará. A proposta é da 

disciplina é fazer uma discussão sobre nove habilidades terapêuticas básicas para um 

atendimento de qualidade: As habilidades de observar, ser empático, saber lidar com 

diferenças, ser paciente, saber expressar os próprios sentimentos e eliciar os do cliente, 

ser assertivo, ser persuasivo, saber confrontar o cliente com contradições em seu 

comportamento e conhecer a sua realidade. Cada uma dessas habilidades é discutida a 

partir da experiência pessoal de cada aluno, e são propostas atividades que permitam aos 

participantes se submeterem a contingências próximas às experienciadas em uma situação 

de atendimento. Dessa forma, podem ser apresentados trechos da série de televisão 

"Sessão de terapia" ou é proposta uma simulação de atendimento, na qual o professor 

orienta os alunos que representam o cliente a apresentarem respostas problemáticas que 

irão exigir do aluno, no papel de terapeuta, que se comporte da maneira como imagina 

que seja uma intervenção terapêutica eficaz. Após a simulação do atendimento, o grupo 

passa a discutir suas observações sobre a situação vivenciada e o tema é rediscutido, a 

partir de uma análise funcional das respostas observadas. Há ainda a preocupação com a 

generalização das novas respostas aprendidas, com a apresentação, por parte do 

facilitador, de outros exemplos de respostas terapêuticas com topografias diferentes, mas 

com a mesma função terapêutica. 

 

P - 034 - PALESTRA 34 08/09/2016 de 14:30 às 15:20, CEPE 09 - 

UNIVERSIDADE POSITIVO  

 

1718 - AMOR ROMÂNTICO, PSICOLOGIA POSITIVA E ANÁLISE DO 

COMPORTAMENTO: RELAÇÕES ÍNTIMAS  

 

LIDIA NATALIA DOBRIANSKYJ WEBER.  

UFPR, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Amor; Psicologia Positiva; Contingências Positivas  

 

Embora esses três temas - amor romântico, psicologia positiva e análise do 

comportamento -, sejam epistemologicamente diversos, é possível encontrar algumas 

encruzilhadas com aproximações interessantes. O amor romântico, em geral, contempla 
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pelo menos três sistemas multidimensionais: gratificação sexual, a atração e certo 

comportamento compulsivo e o compromisso e a vínculo de apego. Implica em sentir-se 

bem e fazer o outro sentir-se bem com a nossa presença.  A Psicologia Positiva, uma nova 

disciplina proposta por Martin Seligman, procura compreender os fatores que contribuem 

para um viver mais completo, como um contraposto ao fato de a Psicologia geralmente 

focalizar na redução de sintomas. Por vezes confundida com autoajuda ou “busca da 

felicidade, a Psicologia Positiva, de fato procura formas de redesenhar ambientes que 

produzam comportamentos positivos, e desse modo, tem o objetivo de 

promover habilidades para que cada pessoa possa controlar seu próprio comportamento 

de forma a maximizar sua qualidade de vida. Perceber os reforçadores a seu redor, saber 

buscá-los e saber produzi-los para as pessoas que nos são significativas, é um processo 

que a análise do comportamento conhece bem e tem buscado em muitas de suas 

intervenções. Isso não significa alienação (esquiva) dos problemas já instalados, pois 

ambos são eixos do psicólogo, mas um foco mais apurado na prevenção ao buscar 

compreender e engajar-se no poderoso “lado bom” da vida, seja de indivíduos, grupos ou 

instituições. Uma forma de sair do modo automático e do tédio da saciação. A Análise do 

Comportamento clarifica que não basta “ensinar” comportamentos no vácuo, mas 

compreender as condições em que eles ocorrem, tanto nas relações interpessoais como 

nos ambientes e que em nenhum momento podem ser tomadas como absolutas. De modo 

amplo, a confluência do melhor desses três temas pode trazer modos de fortalecimento e 

enfrentamento da ampla dimensão de “viver a vida”. Seria quase um apaixonar-se por si 

mesmo? 

 

P - 035 - PALESTRA 35 08/09/2016 de 14:30 às 15:20, UNIDADE 10 - B. F. 

SKINNER  

 

1643 - GENERALIZAÇÃO RECOMBINATIVA: CONTRIBUIÇÕES PARA 

EFICÁCIA E ECONOMIA NO ENSINO  

 

LIDIA MARIA MARSON POSTALLI.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Generalização Recombinativa; Matriz De Treino; Comportamentos 

Novos  

 

Na palestra serão apresentados estudos experimentais que empregaram procedimentos 

para favorecer a ocorrência de generalização, especialmente o uso de matrizes de treino 

para programar treinos e testes de repertórios recombinativos. Pretende-se demonstrar as 

implicações do planejamento de ensino com vistas à maximização da recombinação na 

geração de comportamentos novos. 

 

P - 037 - PALESTRA 37 08/09/2016 de 14:30 às 15:20, CEPE 08 - IACEP  

 

1661 - CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO PARA A 

INCLUSÃO  
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LIVIA RECH DE CASTRO.  

NÚCLEO PARADIGMA, CAMPINAS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Inclusão; Desenvolvimento atípico; Pessoas com deficiência  

 

As políticas públicas brasileiras têm se modificado para atender critérios de inclusão nos 

contextos educacional e de trabalho, porém é sabido que nem todos têm igualdade de 

acesso e oportunidades nestes contextos. Assim, a inclusão de pessoas com 

desenvolvimento atípico ou algum tipo de deficiência, enquanto fenômeno social, pode e 

(deveria) ser tema de interesse da comunidade analítico comportamental. Isso porque, 

temos estudado ao longo dos anos muitas ferramentas para planejar o ambiente de modo 

que todo e qualquer indivíduo tenha a oportunidade aprender nos mais variados contextos 

e condições. Esta apresentação tem o objetivo de apresentar um panorama geral da 

realidade das pessoas com deficiência no Brasil e, a partir de algumas revisões de 

literatura e exemplos de estudos publicados, apresentar contribuições da análise do 

comportamento para a inclusão. 

 

P - 038 - PALESTRA 38 08/09/2016 de 14:30 às 15:20, CEPE 04 - ITCR  

 

1729 - OS NOMES NA PSICOPATOLOGIA  

 

ISAIAS PESSOTTI.  

USP, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Psicopatologia; Classificação; Psicoterapia comportamental  

 

A grande variedade de “distúrbios”, “doenças” ou “transtornos” ditos patológicos ou 

“inadequados” impõe há séculos a necessidade de identificar semelhanças e diferenças 

entre eles, ou seja, a necessidade de uma classificação deles. 

Os critérios de classificação variam segundo os progressos do conhecimento psiquiátrico 

ou psicológico. E, muitas vezes, segundo as filiações teóricas dos autores de 

classificações.  Ao longo das épocas, as classificações se baseiam prioritariamente sobre 

as causas atribuídas aos distúrbios ou doenças (critério etiológico) ou sobre os sintomas 

típicos de cada quadro clinico (critério sintomatológico ou sintomático). O emprego 

desses critérios (ou de outros, menos frequentes) tem gerado inúmeras classificações, 

discordantes ou até antagônicas.  A questão da classificação dos distúrbios ou transtornos, 

no campo da terapia comportamental apresenta dificuldades especiais que serão 

comentadas. 

 

P - 040 - PALESTRA 40 08/09/2016 de 14:30 às 15:20, CEPE 15 - INPASEX  

 

1710 - TDAH EXISTE? DESAFIOS DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL NO TDAH ADULTO  

 

MARIA ANGELA GOBBO.  

IPQ - HC- FMUSP, JUNDIAI - SP - BRASIL.  
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Palavras-chave: TDAH; Psicodiagnóstico; diagnostico diferencial  

 

Apesar do TDAH ter sido descrito pela primeira vez há mais de um século, ainda nos dias 

atuais há quem discuta a real existência desse transtorno, uma polemica antiga, porém 

persistente. Os estudos científicos tornam-se cada vez mais robustos, mas ainda há 

profissionais que não compreendem o diagnostico ou "aceitam-no” mas divergem em 

uma série de questões relacionadas a esse transtorno. Dificuldades e banalização do 

diagnóstico, controvérsias na identificação e discriminação de sinais e sintomas, presença 

de comorbidades, excesso de medicalização em adultos e crianças, uso e venda/compra 

ilegal do medicamento de primeira escolha para o tratamento e seu uso para outras 

finalidades são algumas das questões que envolvem TDAH. Essas e outras divergências 

em torno desse transtorno do neurodesenvolvimento acabam por, de algum modo, 

prejudicar aqueles que sofrem prejuízos frequentes causados pelos sintomas do transtorno 

de déficit de atenção e hiperatividade ao longo da vida. O objetivo dessa palestra é 

fazermos uma análise mais ampla das polemicas que envolvem o TDAH. Essa  análise 

faz-se  necessária a fim de explanar e esclarecer os aspectos envolvidos nesse diagnóstico 

bem como nas possíveis comorbidades que podem apresentar-se conjuntamente tanto na 

população infantil quanto adulta de portadores. 

  

P - 046 - PALESTRA 3 CULTURA 08/09/2016 de 14:30 às 15:20, CEPE 19 - 

TEREZA SÉRIO  

 

1649 - EDUCAÇÃO PARA O CONTROLE DA DENGUE: AVALIAÇÃO DE 

UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO POR MEIO DE UM JOGO EDU  

 

VERÔNICA BENDER HAYDU; ALINE ROSA NASCIMENTO.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, ROLANDIA - PR - BRASIL; 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Prevenção; Sustentabilidade; Jogos Educativos  

 

Os dados sobre a dengue no Brasil indicam o quanto a doença se apresenta como um 

grave problema de saúde pública. Verifica-se que apesar das campanhas de prevenção, os 

casos de dengue continuam a aumentar no país. Isso pode significar que as regras 

veiculadas pela mídia e por profissionais da área da saúde exercem pouco efeito sobre os 

comportamentos não verbais da população. Estudos sobre correspondência verbal têm 

mostrado que é possível programar condições que favoreçam a aprendizagem de 

comportamentos não verbais por meio de regras. Uma proposta de intervenção por meio 

de um jogo educativo está sendo submetida a avaliações para a obtenção de evidências 

dos efeitos da participação em jogos, especificamente, o jogo de tabuleiro Nossa Turma 

Contra a Dengue, sobre comportamentos de prevenção à dengue. No Estudo 1, 14 

escolares distribuídos em três grupos: um grupo foi exposto à intervenção com o jogo, 

outro grupo foi exposto a propagandas de prevenção à dengue veiculadas pelo Governo 

e o terceiro grupo foi o controle. Os resultados indicaram que as propagandas foram mais 

eficazes para ensinar a respeito das regras de prevenção, enquanto o jogo de tabuleiro 

teve mais efeitos sobre os comportamentos não verbais. No estudo 2, 16 escolares 

matriculados no 5º ano do Ensino Fundamental participarão de um campeonato no qual 
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usarão o jogo Nossa Turma Contra a Dengue. Serão avaliados os comportamentos verbais 

e não verbais de prevenção à dengue, antes e após a intervenção. Será avaliada, ainda, por 

meio de entrevistas com os pais, a generalização desses comportamentos para o ambiente 

natural dos participantes. Espera-se que a participação no campeonato exerça efeitos 

sobre os comportamentos verbais e não verbais de prevenção à dengue dos participantes 

e que a situação de entretenimento produzida pelo campeonato com o jogo seja uma 

operação estabelecedor para o comportamento de atenção aos materiais e situações de 

risco. 

 

P - 048 - PALESTRA 48 09/09/2016 de 11:30 às 12:20, CEPE 08 - IACEP  

 

1716 - INTERVENÇÃO INTENSIVA EM ACT PARA PESSOAS COM 

DIFICULDADES COM O PESO CORPORAL  

 

IGOR DA ROSA FINGER.  

PUCRS / UNISINOS / INTCC, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL.  

Palavras-chave: Terapia de Aceitação e Compromisso; Sobrepeso; Obesidade  

 

 O objetivo da palestra é apresentar o grupo experimental de um estudo de 

desenvolvimento de flexibilidade psicológica através de uma intervenção intensiva 

baseada na ACT. Resultados preliminares do estudo também serão apresentados. 

 

P - 052 - PALESTRA 52 09/09/2016 de 11:30 às 12:20, CEPE 02 - INTERAC  

 

1651 - TERAPIA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL COM O USO DE 

REALIDADE VIRTUAL  

 

VERÔNICA BENDER HAYDU.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, ROLANDIA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Terapia De Exposição; Análise Do Comportamento; Realidade Virtual  

 

Terapia analítico-comportamental visa promover mudança em determinadas 

contingências que controlam o comportamento do cliente e que estejam causando 

sofrimento, além de proporcionar condições para o desenvolvimento de novos 

comportamentos. Diversos processos comportamentais fazem parte desse tipo de 

intervenção, como o reforço de comportamentos operantes, modelagem de respostas, 

extinção de respostas operantes, e estabelecimento de repostas de enfrentamento eliciação 

e extinção de comportamentos reflexos. Esses processos podem ser simulados no 

ambiente terapêutico ou podem ocorrer por meio da interação com o terapeuta. No caso 

de simulações, um dos recursos tecnológicos que amplia essa possibilidade é a tecnologia 

da realidade virtual (RV). A RV é definida como um sistema simulado por meio de 

computador que produz um ambiente sintético tridimensional que permite imersão, 

navegação e interação em tempo real. As variáveis que podem ser controladas e 

manipuladas na RV são: a introdução gradual dos estímulos/eventos; o acréscimo de 
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dimensões no ambiente; o aumento na dificuldade das discriminações requeridas; a 

redução do tempo de reação das repostas; o aumento do número de respostas em uma 

tarefa, o reforço imediato; o incentivo e motivação para enfrentar/tentar executar as 

ações/tarefas, a aproximação sucessiva ao comportamento-alvo. Este trabalho visa 

apresentar o desenvolvimento e a avaliação de simuladores de RV que possibilitam a 

terapia de exposição a estímulos/eventos que geram medo ou fobia. Será apresentado um 

simulador de veículo automotivo para participantes com medo de dirigir e um simulador 

com cenários para medo de altura, medo de falar em público, claustrofobia e fobia social. 

A terapia com o uso de RV é uma etapa do processo terapêutico e mesmo sendo 

igualmente eficaz à terapia de exposição in vivo tem vantagens porque é mais segura, 

evita expor o paciente a constrangimentos e permite maior controle da exposição. 

 

 

P - 055 - PALESTRA 55 09/09/2016 de 11:30 às 12:20, UNIDADE 10 - B. F. 

SKINNER  

 

1207 - ANÁLISE COMPORTAMENTAL DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL: UMA CONTRADIÇÃO COM A CULTURA VIGENTE  

 

REGINALDO PEDROSO1; CRISTIANO COELHO2.  

1.FAAR/PUC-GO, PORTO VELHO - RO - BRASIL; 2.PUC-GO, GOIÂNIA - GO - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Análise do Comportamento; Modelo 

Econômico  

 

Dado que a degradação ambiental ameaça o bem-estar de todos os habitantes do planeta, 

a busca pela preservação do meio ambiente pode ser uma das questões sociais mais 

importantes do nosso tempo. Mesmo sendo recente a preocupação dos analistas do 

comportamento nas questões sobre a sustentabilidade, pode-se, a partir de pesquisas em 

análise do comportamento nas mais diversas áreas vir a contribuir na modificação da 

relação do homem com seu ambiente. Dentre tantas questões que envolve a eficácia e 

manutenção de um desenvolvimento sustentável, o objetivo do presente estudo foi, a 

partir do arcabouço teórico e metodológico da análise do comportamento analisar a 

pergunta: “é realmente possível conciliar crescimento econômico e preservação 

ambiental, no contexto de uma economia capitalista de mercado? ”. Áreas de estudo como 

comportamento de escolha, modelo comportamental do consumidor, comportamento 

governado por regras, práticas culturais e o próprio modelo de seleção por consequências 

foram utilizadas para analisar a proposta de um desenvolvimento sustentável. Essas 

análises permitiram observar que o efeito de reforçadores utilitários e informativos, 

discrepância entre regras e contingências, atraso de consequência e o atual padrão de bem-

estar associado ao consumo inviabilizaria a eficácia e manutenção de um 

desenvolvimento sustentável. Pode-se concluir que a efetividade de um modelo de 

desenvolvimento sustentável dependerá da mudança de práticas culturais. O conflito entre 

as consequências imediatas para o indivíduo e a sinalização dos efeitos atrasados para o 

grupo parece estar na base da questão da sustentabilidade feedbacks e reforçadores do 

tipo de incentivos combinados seriam uma intervenção mais eficaz. Assim, qualquer 

estratégia com fins de modificar o comportamento de consumo que produz impacto 
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indesejável sobre o meio ambiente, deve primeiro identificar quais variáveis o 

comportamento é função. 

 

P - 056 - PALESTRA 56 09/09/2016 de 11:30 às 12:20, CEPE 01 - IBAC  

 

1223 - PANORAMA DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E EDUCAÇÃO: 

POTENCIAL X REALIDADE  

 

MARIA ESTER RODRIGUES1; PAULO SERGIO TEIXEIRA DO PRADO2.  

1.UNIOESTE, CASCAVEL - PR - BRASIL; 2.UNESP, MARÍLIA - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Educação; Análise do Comportamento; Potencial  

 

Apesar do potencial comprovado da Análise do Comportamento em oferecer, em tese, 

contribuições relevantes para melhorar a eficácia do ensino, esse potencial não tem se 

materializado. As razões para isso são várias, algumas externas e outras internas à própria 

comunidade de analistas do comportamento.  Por um lado, produzimos pesquisas e 

publicações com contribuições relevantes, porém em linguagem própria da AC, pouco 

acessível e pouco “traduzida” aos profissionais de Educação em geral. Gostaríamos que 

os professores se apropriassem da teoria, princípios da Análise do Comportamento, 

utilizando-os em suas salas de aula. No entanto, estamos afastados das necessidades 

destes profissionais e de sua formação. O que os profissionais de educação devem saber 

sobre Behaviorismo Radical, Análise do Comportamento e o que deve conter a sua 

formação? O que sabem e como sua formação efetivamente é realizada? A sociologia do 

conhecimento nos ajuda a explicar como se detém poder na academia, a pouca relação 

que esse procedimento detém com o conhecimento, explicando alguns dos “ataques” à 

abordagem. Por outro lado, os processos de fuga e esquiva às consequências aversivas 

aos embates envolvidos entre grupos minoritários e hegemônicos na academia, as 

disputas por financiamentos e os princípios “lattescêntricos”, explicam a criação de 

grupos de analistas de comportamento que dialogam quase exclusivamente entre si, 

reduzindo sua possibilidade de expansão. Esperamos que a análise do comportamento 

brasileira possa superar seu isolamento e vir a dialogar com áreas onde sua posição não é 

hegemônica, como certamente é o caso da área educacional. 

 

P - 057 - PALESTRA 57 09/09/2016 de 11:30 às 12:20, UNIDADE 09 - FRED S. 

KELLER  

 

1671 - ESTRATÉGIAS ANALÍTICO-COMPORTAMENTAIS PARA O 

MANEJO DA OBESIDADE  

 

ANA LUCIA IVATIUK.  

UNICENTRO E GRUPO CRESCER, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Obesidade; Princípios da Análise do Comportamento; Psicologia da 

Saúde  
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A obesidade é uma doença crônica de origem multifatorial, cuja prevalência se tornou 

mais significativa nos últimos anos. Ela atinge diferentes faixas do desenvolvimento, 

desde a infância até a terceira idade e como tal traz prejuízos significativos para os 

indivíduos que são acometidos, tanto do ponto de vista biológico, como emocional e 

social. O tratamento da obesidade envolve equipe multiprofissional, sendo que o trabalho 

do psicólogo analítico-comportamental é essencial para a aprendizagem e mudança de 

comportamentos relacionados a hábitos alimentares e estilo de vida. O objetivo deste 

trabalho é apresentar estratégias analítico-comportamentais para o manejo da obesidade 

nestas diferentes fases do desenvolvimento, iniciando pelo trabalho na infância e 

adolescência onde serão apresentadas estratégias de modelagem de práticas parentais 

mais eficazes visando a redução do peso e a melhora da qualidade de vida, através de 

intervenções individuais e grupais. Também serão discutidas os efeitos do controle 

aversivo e da extinção de comportamentos para esta população, além da importância da 

utilização do reforçamento positivo. Em relação a idade adulta e a terceira idade, além 

das práticas já anteriormente citadas, será discutida a importância do trabalho no 

acompanhamento de pacientes obesos mórbidos que precisam de intervenção cirúrgica 

para conseguir iniciar o processo de mudança comportamental. Neste contexto discutir-

se-ão o manejo realizado no período pré, peri e pós-operatório do procedimento. Trata-se 

da discussão não apenas teórica do assunto, como também da apresentação de casos 

nestas diferentes faixas etárias e dos resultados obtidos com cada uma das estratégias 

apresentadas. 

 

P - 058 - PALESTRA 58 09/09/2016 de 11:30 às 12:20, UNIDADE 04 - MARIA 

LÚCIA FERRARA  

 

1644 - POSSÍVEIS INTERFACES ENTRE A NEUROPSICOLOGIA E A 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  

 

ADRIANA SUZART UNGARETTI ROSSI.  

NÚCLEO PARADIGMA / UNIFESP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Neuropsicologia; Avaliação e reabilitação neuropsicológica; 

Formulação de metas  

 

A Neuropsicologia e a Análise do Comportamento são ciências com objetos de estudo e 

objetivos diferentes, não obstante, podem dialogar, oferecendo-se contribuições 

recíprocas. A interlocução entre as áreas permite, por exemplo, que as funções cognitivas 

propostas pela Neuropsicologia sejam interpretadas à luz da Análise do Comportamento. 

Assim, processos cognitivos analisados num processo de avaliação neuropsicológica, tais 

como percepção, atenção, abstração, entre outros, podem ser discutidos a partir de 

elementos da área de controle de estímulos da Análise do Comportamento.  Além disso, 

num processo de avaliação e reabilitação neuropsicológica, a Análise do Comportamento 

pode oferecer contribuições para as diversas etapas, como nas etapas de planejamento e 

aplicação. Para ilustrar, será apresentado um caso de um adolescente com lesão cerebral, 

que apresentou um quadro de encefalopatia não progressiva ao nascimento, com 

alterações motoras, sensoriais e cognitivas. Os resultados da avaliação neuropsicológica 

serão analisados sob a ótica da Análise do Comportamento, levantando-se hipóteses 
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explicativas para a ocorrência dos comportamentos-problema. Em seguida, com base nos 

resultados obtidos e considerando as queixas apresentadas pelos responsáveis pelo 

adolescente a respeito do seu comportamento, serão formulados objetivos 

comportamentais, isto é, metas a serem alcançadas pelas intervenções. Para tais objetivos, 

serão propostas intervenções analítico-comportamentais, considerando as competências 

e os déficits cognitivos do indivíduo, a sua história de reforçamento e o seu repertório de 

entrada. Pretende-se, desse modo, explorar a possível complementariedade entre a 

Neuropsicologia e Análise do Comportamento, e discutir como a articulação entre elas 

pode permitir um melhor delineamento de cada uma das etapas de acompanhamento de 

casos, contribuindo para a escolha de intervenções mais apropriadas ao cliente e, assim, 

aumentando a probabilidade de eficácia destas. 

 

P - 059 - PALESTRA 59 09/09/2016 de 11:30 às 12:20, CEPE 11 - CONTINUUM  

 

1723 - "AMAR... VERBO INTRANSITIVO? DE QUE EPISÓDIO EMOCIONAL 

ESTAMOS FALANDO?"  

 

CASSIA ROBERTA DA CUNHA.  

MACKENZIE, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Emoções; Análise do Comportamento; Amor  

 

Os eventos privados sempre foram um tema de interesse na Psicologia. Apesar de críticas 

infundadas, por parte de outros teóricos, de que analistas do comportamento não se 

debruçam sobre isso, esses fenômenos receberam atenção de Skinner desde a década de 

1940. Dentre tais eventos, encontra-se um fenômeno comportamental complexo que aqui 

será denominado “amar”. Considera-se que o emocionar-se (e o amar está aqui inserido) 

refere-se a alterações operantes e respondentes, que mobilizam todo o organismo que se 

comporta. O presente trabalho terá como objetivo discutir variáveis envolvidas nesse 

fenômeno comportamental complexo (amar), considerando os três níveis de seleção, a 

saber, filogenético, ontogenético e cultural. Pretende-se partir da proposta de Skinner 

frente ao episódio emocional no geral, e ao amar, especificamente, e chegar até a 

discussão das variáveis culturais contemporâneas implicadas nesse fenômeno. 

 

P - 060 - PALESTRA 60 09/09/2016 de 11:30 às 12:20, CEPE 17 - GERALDINA 

WITTER  

 

1657 - TRANSTORNOS DE CONDUTA E OPOSITIVO DESAFIADOR: 

CONCEITOS, REVISÃO E INTERVENÇÕES.  

 

CRISTINA BELOTTO BELOTTO SILVA.  

CONSULTÓRIO PARTICULAR, CAMPINAS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Transtorno de Conduta e Opositivo Desafiador; intervenções 

comportamentais; contingências reforçadoras  
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Nesta palestra pretende-se apresentar os diagnósticos de transtorno de conduta e 

transtorno opositivo desafiador de acordo com a psiquiatria, e paralelamente entendê-los 

pelo foco da análise do comportamento. Pretende-se também identificar possíveis 

contingências propiciadoras e ou reforçadoras dos comportamentos envolvidos nestes 

transtornos psiquiátricos e o que a literatura relacionada à ciência do comportamento 

desenvolveu até o momento para compreender e intervir nestes casos. Programas 

validados internacionais serão apresentados (Triple P, The Incredible Years, Antisocial 

Boys de Patterson e cols), assim como as pesquisas desenvolvidas com cada um deles, 

assim como as intervenções descritas em pesquisas nacionais. 

 

P - 065 - PALESTRA 65 09/09/2016 de 11:30 às 12:20, CEPE 03 - STIMULUS  

 

1655 - SENSIBILIDADE AO REFORÇO: IMPLICAÇÕES PARA A 

COMPREENSÃO DO TDAH  

 

FÁBIO LEYSER GONÇALVES.  

UNESP, BAURU - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: TDAH; SENSIBILIDADE AO REFORÇO; IMPULSIVIDADE  

 

O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é um transtorno 

neuropsiquiátrico que compreende sintomas relacionados a hiperatividade, a 

comportamentos impulsivos e a dificuldade de manter a atenção sustentada. Teorias 

etiológicas recentes têm apontado a alteração na sensibilidade a reforçadores como um 

componente importante para a compreensão dos sintomas do TDAH. Entre os fatores 

estão a desvalorização de reforçadores atrasados, a dificuldade na manutenção do 

comportamento por esquemas de reforço intermitentes, dificuldade de adaptação a 

mudanças em contingências de reforço e a diminuição da resposta a reforçadores 

condicionados, entre outros. Uma das principais teorias etiológicas do TDAH que 

envolve alterações na sensibilidade ao reforço é a Teoria Dinâmica do Desenvolvimento 

que propões o hipofuncionamento do sistema mesolímbico dopaminérgico como um dos 

principais fatores etiológicos do TDAH. Em particular uma diminuição tanto na ativação 

tônica, quanto na ativação fásica de neurônios dopaminérgicos associados à função 

reforçadora implicariam em alterações à sensibilidade a reforçadores e ao processo de 

extinção. O presente trabalho pretende analisar dados advindos de pesquisas 

comportamentais e neurobiológicas sobre a sensibilidade ao reforço e suas implicações 

para a compreensão do TDAH. 

 

P - 066 - PALESTRA 66 09/09/2016 de 11:30 às 12:20, CEPE 15 - INPASEX  

 

1717 - HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS NAS RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS - DA EDUCAÇÃO À PRÁTICA CLÍNICA  

 

MAIRA CANTARELLI BAPTISTUSSI.  

INBIO, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL.  



55 
 

Palavras-chave: Habilidades socioemocionais; Construção do self; Preparo para a vida  

 

Palestra com objetivo de refletir sobre habilidades comportamentais para a vida essenciais 

para melhor qualidade de vida do ponto de vista emocional e social. 

 

P - 075 - PALESTRA 75 10/09/2016 de 11:30 às 12:20, CEPE 20 - CAROLINA 

BORI  

 

1580 - COMO A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO PODE CONTRIBUIR 

PARA O TRATAMENTO DA INSÔNIA?  

 

ILA LINARES LINARES.  

NUCLEO PARADIGMA/ USP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Insônia; Intervenção; Análise do comportamento  

 

O Transtorno da Insônia é um dos distúrbios de sono mais prevalentes na população, 

caracterizando-se pela apresentação de um ou mais quadros como dificuldade de iniciar 

ou de manter o sono, despertar precoce ou sono não restaurador. Sobre as possibilidades 

de tratamento para o referido transtorno, a literatura descreve algumas intervenções 

terapêuticas (Terapia de controle de estímulo, treino de relaxamento e Terapia de restrição 

de sono) e farmacológicas (agonistas seletivos do receptor GABA-A, melatonina, 

antipsicóticos sedativos, anticonvulsivantes e anti-histamíncos). Sabe-se que que, além 

dos aspectos neurobiológicos, fatores comportamentais também fazem parte da etiologia 

e manutenção de grande parte dos distúrbios do sono. Diante o exposto, busca-se discutir 

como a análise do comportamento pode contribuir na compreensão, bem como no 

tratamento do Transtorno da Insônia. 

 

P - 082 - PALESTRA 7 CULTURA 09/09/2016 de 11:30 às 12:20, CEPE 19 - 

TEREZA SÉRIO  

 

1569 - CONTINGÊNCIAS SOCIAIS DE CONTROLE AVERSIVO NA ESCOLA 

– ONDE ESTÁ O AMBIENTE ACOLHEDOR?  

 

SÔNIA MARIA MELLO NEVES1; FÁBIO HENRIQUE BAIA2; JOAO CLAUDIO 

TODOROV3; FERNANDA CERQUEIRA BOMFIM4; IVALDO FERREIRA DE 

MELO JUNIOR5; ANNA CAROLINA GONÇALVES SOUZA6; QUÉZIA 

GONÇALVES PAZ7; CRISTIANE ALEXANDRE OLIVEIRA8.  

1.PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS, GOIÂNIA - GO - BRASIL; 

2.UNVERSIDADE DE RIO VERDE, RIO VERDE - GO - BRASIL; 3.UNIVERSIDADE 

DE BRASÍLIA, BRASILIA - DF - BRASIL; 4,7,8.PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE GOIÁS, GOIÂNIA - GO - BRASIL; 5.PONTIFICIA UNIVERSIDADE 

CATOLICA DE GOIÁS, GOIÂNIA - GO - BRASIL; 6.PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATOLICA DE GOIÁS, GOIÂNIA - GO - BRASIL.  

Palavras-chave: Violência Escolar; Análise Documental; Observação Direta  
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A violência escolar é amplamente reconhecida como um problema social. Este estudo 

objetivou avaliar funcionalmente episódios de violência em uma Escola Municipal de 

Goiânia - GO. Na fase 1 o livro de ocorrências foi analisado afim de identificar, 

classificar, descrever e quantificar os comportamentos violentos e não violentos e 

seus antecedentes e consequentes. Foram identificadas 136 ocorrências, sendo 67 

episódios não violentos e 69 violentos. Dentre os comportamentos violentos, o mais 

frequente foi “agredir fisicamente” e entre os comportamentos não violentos “não realizar 

tarefas. O antecedente mais frequente foi “desentendimento com o colega” e o 

consequente “encaminhado à coordenação”. Na fase 2 utilizou-se gravações áudio visuais 

de 6 alunos e 10 professores objetivando verificar se há diferença entre os grupos de 

alunos comportados e alunos problema quanto ao número de comportamentos 

apropriados e inapropriados; se há diferença nos tipos e frequência de categorias 

comportamentais antecedentes e consequentes dos professores na relação professor -

aluno. Observou-se maior frequência de comportamentos inapropriados nos alunos 

problema que nos alunos comportados. Quanto às consequências emitidas pelos 

professores, observou-se grande índice de “Nenhuma Consequência” e o antecedente 

com maior frequência foi “Explicar”. O comportamento mais emitido pelos alunos 

foi “Interação com o Colega/inapropriada” e os consequentes emitidos pelos professores 

foi “Responder” no grupo de alunos comportados e “Advertir”, no grupo de alunos 

problema. Nas duas fases os professores, para a maioria das ocorrências, não liberam 

consequências dado os comportamentos emitidos pelos alunos, tanto para 

comportamentos apropriados como inapropriados, identificando assim a necessidade de 

intervenção. 

 

P - 083 - PALESTRA 8 CULTURA 09/09/2016 de 14:30 às 15:30, CEPE 19 - 

TEREZA SÉRIO  

 

1667 - A MODELAGEM DO COMPORTAMENTO DOS PESQUISADORES 

BRASILEIROS PELOS COLEGIADOS DO CNPQ E CAPES  

 

OLAVO DE FARIA GALVÃO.  

UFPA, BELEM - PA - BRASIL.  

Palavras-chave: Pesquisa; Apoio À Pesquisa; Brasil  

 

O comportamento do pesquisador como resposta aos esquemas de reforço. No final do 

segundo milênio a atividade de pesquisa científica foi assumida pelo estado brasileiro 

como uma das três atividades indissociáveis da universidade, junto com o ensino e a 

extensão. Depois de 1950 foram criadas as agências de apoio à pesquisa. O CNPq em 

1955, centraliza o financiamento da pesquisa e a CAPES em 1960, da pós-graduação. A 

reforma universitária e a criação das Universidades Federais, em 1968 muda o modelo 

francês de cátedra para o modelo americano de departamento. A SBPC. A FAPESP 

inaugura a dotação baseada na arrecadação (1960). A criação da dedicação exclusiva em 

1970. C&T na Constituição de 1996: os FECT e as FAPs. No início do segundo milênio 

ocorre o boom da pós-graduação e a produtividade se torna moeda na economia do 

sistema de pesquisa e pós-graduação. Da publicação do edital à aprovação final do 

relatório. Produtividade em pesquisa: Interlocking CNPq-CAPES. As distorções do 
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sistema: o quantitativismo, a desvalorização do ensino, o atraso no início da carreira; 

Burn-out. As conquistas: o país chamado São Paulo; O CV-Lattes como medida do 

comportamento; as associações científicas como ambiente de iniciação científica e 

modelagem do comportamento de pesquisar. 

 

P - 085 - PALESTRA 85 08/09/2016 de 14:30 às 15:20, UNIDADE 05 - LUIZ 

MARCELINO  

 

1720 - ESTADO ATUAL DA ANALOGIA ENTRE REFORÇAMENTO 

OPERANTE E SELEÇÃO NATURAL  

 

FRANÇOIS TONNEAU.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELEM - PA - BRASIL.  

Palavras-chave: Selecionismo; Reforçamento; Analogia  

 

No ano 2000, Tonneau e Sokolowski examinaram de maneira detalhada a 

analogia proposta por Skinner entre reforçamento operante e seleção 

natural. As conclusões de Tonneau e Sokolowski foram que as poucas 

semelhanças que existem entre reforçamento operante e seleção natural 

são extremamente superficiais, e que portanto a analogia proposta por 

Skinner não funciona. Esta analogia é de fato, tão fraca como inútil 

na análise do comportamento. Nesta palestra resumo os principais 

argumentos de Tonneau e Sokolowski (2000) e examino se a validade da 

analogia entre reforçamento e seleção natural melhorou nos anos 

recentes, especialmente com relação aos novos trabalhos publicados por 

McDowell e colegas. Minha conclusão é que a analogia não melhorou. 

 

P - 162 - PALESTRA 2 CULTURA 08/09/2016 de 11:30 às 12:20, CEPE 19 - 

TEREZA SÉRIO  

 

1728 - A EVOLUÇÃO DE PRÁTICAS CULTURAIS VOLTADAS PARA O ZIKA 

VÍRUS NO BRASIL: METACONTINGÊNCIAS REDE FAPESP  

 

LAÉRCIA ABREU VASCONCELOS; MANUELLA DE PAULA RABELLO 

PORTO; GABRIELLE KRISTINE VIRGINIA RODRIGUES SILVA; JULIANA 

SILVA DE DEUS; MAYANA BORGES DA CUNHA.  

UNB, BRASILIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Metacontingência; Rede Zika Fapesp; Aedes aegytpi  

 

A epidemia do Zika vírus tem evocado por parte da Organização Mundial de Saúde a 

estimulação de redes de apoio regulamentares visando a aceleração de testes da vacina 

contra o Zika. Há aproximadamente 12 grupos de desenvolvimento da vacina. Em 2015, 

a Rede Zika Vírus da FAPESP foi inicialmente formada sob a liderança do pesquisador 

Paolo Zanotto, envolvendo 42 laboratórios. O objetivo deste trabalho é analisar as 
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metacontingências da Rede Zika Vírus FAPESP, descrevendo as contingências 

comportamentais entrelaçadas envolvendo os laboratórios de pesquisa que compõem a 

rede, os produtos agregados da rede e o ambiente selecionador. Os resultados mostram 

que as metacontingências voltadas para o Zika vírus no Brasil destacam a necessidade de 

redes interdisciplinares (e.g., medicina, biologia, química, farmácia, psicologia, serviço 

social, antropologia, sociologia, matemática, geografia e ciências políticas), cujos 

produtos agregados programados envolvem vacina; melhoria do diagnóstico e 

tratamento; controle do Aedes aegytpi; diminuição de doenças causadas pelo mosquito; 

com destaque para a diminuição nos índices de mortes. O ambiente selecionador para 

essas ações em redes é composto por: apoio (reconhecimento e prêmios) e financiamentos 

de órgãos de fomento à pesquisa; convênios ou outras parcerias com agências 

internacionais tais como ONU, OMS, Banco Mundial; apoio de entes da Federação – 

estados, Distrito Federal, municípios; além das mídias de amplo alcance como internet, 

rádio e televisão. As relações funcionais presentes nessas metacontingências mostram 

uma análise molecular das contingências envolvidas e uma análise molar do sistema com 

seus produtos e consequências culturais, o que pode contribuir para os múltiplos agentes 

envolvidos. 

 

P - 168 - PALESTRA 13 08/09/2016 de 11:30 às 12:20, CEPE 07 - ITECC  

 

1734 - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO ECONÔMICO: CONTRIBUIÇÕES 

PARA A ECONOMIA COMPORTAMENTAL  

 

ANA CAROLINA TROUSDELL FRANCESCHINI.  

USP- PSICOLOGIA EXPERIMENTAL, COTIA - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Economia Comportamental; Interdisciplinaridade; Valor, utilidade e 

escolhas  

 

O recente crescimento da Economia Comportamental nas últimas décadas produziu duas 

linhas de interlocução entre a Psicologia e a Economia. Uma delas, a Análise do 

Comportamento Econômico (AEC), ou Economia Comportamental Operante, foi 

fundada na década de 70, a partir da publicação de artigos de Kagel e Winkler, e Rachlin 

e Green, ambos em 1972, dos trabalhos de Herrnstein sobre a Lei da Igualação, entre 

outros. Fortaleceu-se na década de 80 com os artigos de Hursh sobre a tradução de 

conceitos econômicos para laboratórios animais. Paralelamente, instaurou-se na 

Psicologia uma segunda linha de diálogo com a Economia, dominada por abordagens 

cognitivistas e que tem seu marco fundador na publicação da Teoria da Perspectiva, em 

1979, pelos psicólogos Kahneman e Tversky. Ao longo das décadas, houve pouco contato 

entre as duas linhas investigativas, a despeito de ambas estarem dedicadas ao diálogo com 

teorias econômicas. A ACE dedica-se ao estudo de comportamentos economicamente 

relevantes, como consumir, investir, trabalhar etc. através dos princípios da Análise do 

Comportamento. Seu foco tradicionalmente esteve voltado ao uso de teorias econômicas 

para aprofundar temas de interesses de psicólogos tais como drogadição, autocontrole ou 

descrição de contingências experimentais. Diferente da abordagem cognitivista, 

direcionada a criticar teorias econômicas, grande parte das contribuições da ACE para a 

Economia tem sido o teste empírico de conceitos econômicos e, em muitos casos, a 
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confirmação de suas validades empíricas e utilidades. Essa característica torna a ACE um 

importante parceiro para o aprimoramento de conceitos e teorias econômicas. 

 

P - 169 - PALESTRA 39 08/09/2016 de 14:30 às 15:20, CEPE 17 - GERALDINA 

WITTER  

 

1641 - O QUE SKINNER TEM A DIZER SOBRE A ESCOLA MAIS VERDE DO 

MUNDO  

 

ANA BEATRIZ DORNELLAS CHAMATI.  

NUCLEO PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Sustentabilidade; Educação contemporânea; Green School  

 

A Green School, localizada em Bali, Indonésia, teve início no ano de 2008 e é referência 

internacional em ensino sustentável e novos paradigmas da educação contemporânea. 

Após uma experiência de seis meses de trabalho voluntário nos anos Early years 

(equivalente à Educação Infantil no Brasil) and Counselling (equivalente ao time de 

Orientação Educacional) serão apresentadas situaçōes vivenciadas nessa escola por meio 

das quais foi possível identificar as práticas dos professores relacionadas ao que a escola 

descreve ensinar. No coração da ilha e consideradas das maiores estruturas de bambu do 

mundo, a Green School tem como principal preocupação desenvolver seres humanos 

comprometidos com um futuro sustentável, compatível com o que já afirmava Skinner 

sobre educação como o estabelecimento de comportamentos que são vantajosos para o 

indivíduo e para os outros em algum tempo futuro. A escola possui na grade curricular 

atividades como mindfulness, yoga, estudos verdes, entre outros, sempre buscando uma 

educação holística e centrada no aluno, envolvendo experiência sensorial, afetiva e social, 

desenvolvendo habilidades como: empatia, respeitar as diferenças, enfrentamento de 

situaçōes desafiadoras, solução de problemas, pensar crítica e criativamente, conexão 

com comunidade e natureza. As consequências naturais dessa proposta de ensino mantêm 

os alunos envolvidos com a escola. Oportunidades que são dadas para os alunos fazerem 

o que é reforçador desenvolvendo habilidades específicas de cada um. Essa experiência 

nos mostra a possibilidade de diálogo com áreas da educação, especialmente com o que 

há de inovador, que podem ser descritas e compreendidas na linguagem analítico 

comportamental e que apresentam possibilidades nos campos de aplicação e pesquisa.  

 

P - 170 - PALESTRA 43 08/09/2016 de 14:30 às 15:20, CEPE 03 - STIMULUS  

 

1738 - TERAPIA COMPORTAMENTAL NOS PROGRAMAS 

INTERDISCIPLINARES PARA DOR CRÔNICA  

 

JOSÉ LUIZ DIAS SIQUEIRA.  

UNIFESP, CAMPINAS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Dor Crônica; Terapia de Aceitação e Compromisso; Psicologia da 

Saúde  



60 
 

 

As primeiras propostas comportamentais especificamente desenvolvidas para dor crônica 

surgiram no final dos anos 60, com Will Fordyce, na Universidade de Washington. Na 

mesma época, mudanças conceituais sobre a dor favoreceram que os aspectos 

comportamentais fossem cada vez mais levados em conta, como parte de uma perspectiva 

biopsicossocial e interdisciplinar da dor, proposta como alternativa ao modelo biomédico, 

tradicional. Nesta palestra, será apresentada uma breve história da psicologia da dor, 

abordando desde as primeiras intervenções propostas por Fordyce, passando pelo 

surgimento da terapia cognitiva, e o que convencionou-se chamar de TCC, até os modelos 

mais atuais, como as intervenções baseadas na Terapia de Aceitação e Compromisso 

(ACT), que retomam muitos aspectos do trabalho de Fordyce. Será apresentado também 

um resumo de alguns dos últimos estudos sobre o assunto e uma discussão sobre o atual 

nível de evidência das terapias comportamentais no tratamento de pessoas com dores 

crônicas. Por fim, será apresentado o programa interdisciplinar coordenado pelo autor, 

que promove intervenções intersciplinares em grupo, todas apoiadas sobre a proposta da 

ACT para o tratamento de pessoas com dor crônica. 
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PP - 001 - PRIMEIROS PASSOS 1 08/09/2016 de 14:00 às 14:30, UNIDADE 09 - 

FRED S. KELLER  

 

1588 - ENSINO NATURALÍSTICO PARA INDIVÍDUOS COM O 

DIAGNÓSTICO DE TEA: DEFINIÇÃO E EXEMPLOS DE APLICAÇÃO  

 

MARIA TEREZA TEREZA MONTEIRO DA CRUZ.  

CENTRO PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Ensino naturalístico; TEA; Intervenção  

 

A apresentação propõe explorar o que define uma estratégia de ensino naturalísticas 

apontando suas características fundamentais (intervenção baseada em relações 

funcionais, objetivos individualizados, avaliação contínua do progresso, uso de 

estratégias para aumentar motivação, arranjos ambientais facilitadores do aprendizado e 

aumento gradativo da complexidade da tarefa). Durante o processo, com o objetivo de 

exemplificar tais características, serão apresentados alguns exemplos de estratégias 

naturalísticas já encontrados na literatura (treinamento de resposta pivotal, treino de 

imitação recíproca e ensino incidental). 

 

PP - 005 - PRIMEIROS PASSOS 5 08/09/2016 de 14:00 às 14:30, UNIDADE 01 - 

RODOLPHO AZZI  

 

1538 - EXTINÇÃO: UMA INTRODUÇÃO  

 

BRUNA COLOMBO.  

UFPA, BELEM - PA - BRASIL.  

Palavras-chave: Extinção; Procedimento; Processo  

 

Extinção é compreendida dentro da Análise do Comportamento como um procedimento 

– uma operação experimental realizada; e também como processo – efeito 

comportamental da operação realizada. Enquanto procedimento, a extinção consiste na 

descontinuação de uma consequência reforçadora que mantinha determinada classe de 

respostas. Em termos de processo, a extinção consiste nas mudanças em algumas 

dimensões dessa classe de respostas em função da operação realizada. Dentre as 

mudanças observadas estão: aumento inicial na taxa de respostas (extinction burst), 

variabilidade comportamental (diferentes topografias são observadas), desestruturação 

dos elos ou sequências comportamentais, produção de respostas emocionais e, por fim, a 

diminuição da classe de respostas aos níveis prévios ao condicionamento. Este primeiro 

passo tem como objetivo apresentar, detalhadamente, o conceito de extinção sob a ótica 

de alguns autores dentro da Análise do Comportamento, enfatizando diferenças em 

termos de procedimento e processo comportamental, de forma que a audiência tenha um 

quadro geral sobre a definição de extinção e suas principais características. 
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PP - 006 - PRIMEIROS PASSOS 6 08/09/2016 de 14:00 às 14:30, CEPE 08 - 

IACEP  

 

1658 - AUTORREFORÇO  

 

CANDIDO V B B PESSOA.  

PARADIGMA CENTRO DE CIÊNCIAS DO COMPORTAMENTO, SAO PAULO - SP - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Autorreforço; Reforço Automático; Reforço Natural  

 

Uma das características que torna o autorreforço (self-reinforcement) um constructo 

intrigante é que sua origem não vem da linguagem cotidiana, mas sim é derivado de um 

princípio comportamental, o reforço. A definição de autorreforço como a seleção – i.e., 

manutenção ou geração – de uma determinada resposta pela apresentação de um 

reforçador liberado pelo mesmo indivíduo que emitiu a determinada resposta gera 

querelas sobre a possibilidade de essa operação poder ou não ser feita e quais os resultados 

passíveis de serem obtidos. Se, por um lado tal definição leva toda resposta poder ser 

entendida como um caso de autorreforço, por outro esse dilema é resolvido separando-se 

a resposta emitida e a resposta de reforçar a resposta emitida. Entretanto, esta solução 

perde a última noção de self fornecida por B. F. Skinner em 1989. A partir desta noção, 

coloca-se o constructo de autorreforço como um tipo de reforço automático e torna-se 

possível desenhar uma forma para criar este tipo de reforço, que independeria de um 

sistema externo para se manter. Como decorrência dessa última forma de ver o fenômeno, 

perde-se a possibilidade de estabelecer linhas naturais de fratura entre organismo e 

ambiente. 

 

PP - 008 - PRIMEIROS PASSOS 8 08/09/2016 de 14:00 às 14:30, CEPE 17 - 

GERALDINA WITTER  

 

1682 - CONTROLE AVERSIVO: DO LABORATÓRIO AO COTIDIANO  

 

PAULO CESAR MORALES MAYER.  

UNIOESTE, FOZ DO IGUAÇU - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Controle Aversivo; Punição; Reforçamento Negativo  

 

Controle aversivo é tradicionalmente definido pelas contingências de reforçamento 

negativo (fuga e esquiva) e de punição (positiva e negativa) podendo se estender, também, 

para relações comportamentais que envolvem o contato do organismo com eventos 

aversivos de modo não contingente (e.g. supressão condicionada e desamparo 

apreendido). O estudo do controle aversivo permite avanços na compreensão de 

fenômenos como depressão, ansiedade, agressividade e estresse, cada qual com modelos 

experimentais consolidados que auxiliam, inclusive, no desenvolvimento de terapias e 

teste de medicamentos.  Para além destas questões, um aspecto menos evidenciado do 

controle aversivo é o papel adaptativo das respostas de fuga e esquiva quando em 

benefício da própria integridade do organismo e até mesmo o possível papel da punição 
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na manutenção da coesão de estruturas sociais. Controle aversivo é um tema abrangente 

e fundamental para a formação de qualquer analista do comportamento, contudo, o 

volume de trabalhos produzidos na temática é baixo em relação ao que se produz em 

reforço positivo. O objetivo do presente curso introdutório é despertar o interesse de 

alunos iniciantes no estudo do controle aversivo. Para tanto serão: a) trabalhadas questões 

conceituais referentes a definição e abrangência do tema; b) apresentados alguns modelos 

experimentais já consolidados; c) discutidos o papel adaptativo do controle aversivo e seu 

contraste com a coerção; e d) apontadas algumas questões éticas relacionadas ao tema. 

 

PP - 010 - PRIMEIROS PASSOS 10 08/09/2016 de 14:00 às 14:30, CEPE 07 - 

ITECC  

 

1674 - O QUE SÃO AGÊNCIAS DE CONTROLE?  

 

VIRGÍNIA CORDEIRO AMORIM.  

UFMT, CUIABA - MT - BRASIL.  

Palavras-chave: Agências Controladoras; Controle; Cultura  

 

As sessões finais do livro “Ciência e Comportamento Humano”, de Skinner (1953), 

deixam bastante claro que grande parte dos comportamentos humanos é controlada pelo 

ambiente social. O comportamento das pessoas em grupo é abordado e destaque é dado 

às agências de controle, partes constituidoras do grupo mais organizadas e capazes de 

operar com maior sucesso do que o grupo como um todo. O autor identifica e analisa 

cinco agências: Governo, Religião, Psicoterapia, Economia e Educação. O presente 

trabalho discutirá os parâmetros apontados por Skinner como necessários para 

compreender tanto o comportamento do controlador quanto o do controlado envolvidos 

em um sistema social. Ou seja, aborda-se a importância de identificar os indivíduos que 

compõem a agência, explicar porque a agência tem poder de manipular variáveis, analisar 

os efeitos sobre o controlado e a manutenção da agência. Agências de controle não 

propostas pelo autor serão levantadas e exemplos atuais, assim como o papel do analista 

do comportamento nestas agências, permearão a discussão. 

 

PP - 011 - PRIMEIROS PASSOS 11 08/09/2016 de 14:00 às 14:30, UNIDADE 10 - 

B. F. SKINNER  

 

1668 - INTRODUÇÃO AO COMPORTAMENTO VERBAL AUTOCLÍTICO  

 

DHAYANA INTHAMOUSSU VEIGA.  

UNIVERSIDADE POSTIVO (UP), CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Comportamento verbal; Autoclítico; Behaviorismo Radical  

 

Textos introdutórios e didáticos da análise do comportamento dedicados à apresentação 

do conceito de comportamento verbal costumam voltar-se predominantemente para a 
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descrição de relações verbais primárias, como, por exemplo, as relações de mando, de 

tato ou ecóicas. A descrição de relações verbais primárias viabiliza o uso de ferramentas 

adicionais para a análise das práticas de uma comunidade verbal. Uma dessas ferramentas 

é a descrição de relações autoclíticas. O comportamento verbal autoclítico é definido 

como um operante verbal secundário, isto é, que depende dos operantes verbais primários 

para ocorrer. A presente apresentação tem como objetivo descrever a contingência de 

reforçamento definidora do comportamento verbal autoclítico e distingui-la das 

contingências características dos operantes verbais primários. O antecedente 

característico do comportamento autoclítico se refere a algum aspecto da relação verbal 

primária. O reforçamento para a resposta autoclítica, em geral, é o aumento da precisão 

do efeito do operante verbal primário sobre o comportamento subsequente do ouvinte. O 

papel exercido pelo comportamento do ouvinte é, portanto, fundamental para a 

compreensão do processo de seleção e manutenção do repertório autoclítico. Discute-se 

a complexidade das relações autoclíticas como um aspecto diretamente relacionado à 

sofisticação das práticas linguísticas de uma cultura. 

 

PP - 013 - PRIMEIROS PASSOS 13 08/09/2016 de 14:00 às 14:30, CEPE 03 - 

STIMULUS  

 

1335 - PRIMEIROS PASSOS ATRAVÉS DA TERAPIA DE ACEITAÇÃO E 

COMPROMISSO (ACT)  

 

RODRIGO RODRIGUES COSTA BOAVISTA.  

PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: ACT; Terapia de aceitação e compromisso; Mindfulness  

 

Nos últimos anos a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) vem ganhando espaço 

na clínica comportamental brasileira. A promessa de resultados expressivos e uma 

linguagem marcada pela acessibilidade - o que, por vezes, pode promover a perda do rigor 

técnico-conceitual - garantem a ACT cada vez mais holofotes e adeptos. Enquanto 

modelo terapêutico a ACT objetiva a produção de padrões comportamentais flexíveis, ou 

seja, repertórios capazes de produzir reforçadores a despeito da ocorrência de 

experiências privadas com função aversiva. Alvo por excelência das intervenções 

orientadas pela ACT, o governo verbal é entendido como causador de sofrimento 

psicológico e produtor de padrões de esquiva experiencial. O terapeuta ACT conduz 

procedimentos no sentido de ensinar seus pacientes a identificar o efeito deletério do 

controle por regras e vivenciar plenamente (mindfully) as contingências que se 

apresentam entre o momento presente e um futuro orientado pelos seus valores de vida. 

O objetivo da sessão de primeiros passos é introduzir o público interessado aos propósitos 

da ACT e aos seus conceitos fundamentais. 

 

PP - 014 - PRIMEIROS PASSOS 14 08/09/2016 de 14:00 às 14:30, UNIDADE 03 - 

LÍGIA MARIA MACHADO  

 

1645 - CONHECENDO A PSICOTERAPIA ANALÍTICA FUNCIONAL (FAP)  
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VICTOR MANGABEIRA.  

USP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Psicoterapia Analítica Funcional; Terapia Comportamental; Analise 

Funcional  

 

A Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) surge como uma das propostas de intervenção 

terapêutica das terapias comportamentais de terceira geração e organiza o conhecimento 

conceitual da análise do comportamento para explica a interação terapêutica. A proposta, 

fundamentada no behaviorismo radical, propõe estratégias para o terapeuta utilizar de 

maneira eficiente as interações ocorridas com o cliente em sessão para a modelagem de 

repertórios e posterior reprodução no ambiente externo à terapia. Nesta atividade será 

discutida a proposta e as premissas utilizadas pela FAP. 

 

PP - 015 - PRIMEIROS PASSOS 15 09/09/2016 de 14:00 às 14:30, CEPE 15 - 

INPASEX  

 

1660 - INCLUSÃO SOB A ÓTICA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL  

 

LIVIA RECH DE CASTRO.  

NÚCLEO PARADIGMA, CAMPINAS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Inclusão; Desenvolvimento atípico; Pessoas com deficiência  

 

O conceito de inclusão tem permeado a fala de profissionais e pesquisadores das mais 

diversas áreas, configurando-se como um tema amplamente debatido atualmente. Mas, o 

que de fato é entendido como “inclusão” na abordagem analítico-

comportamental?  Tendo em vista que o objeto de estudo da análise do comportamento 

depende, em grande parte das interações entre sujeito e ambiente, e sendo este ambiente 

formado por outros seres humanos, logo, grande parte do comportamento humano é 

determinado por outros homens e mulheres. Podemos afirmar, portanto, que o interesse 

especial da Análise do Comportamento pelo comportamento humano a obriga a tratar de 

fenômenos sociais (Sampaio & Andery, 2010). Não diferente, o conceito de “inclusão” 

pode ser entendido como um fenômeno social, e para Skinner (1953), uma análise do 

ambiente social nos permite entender o efeito de contingências que produzem as 

desigualdades, que por sua vez nos ajuda a modificá-las, alterando seu planejamento. Esta 

apresentação tem o objetivo de introduzir a ideia de inclusão a partir de conceitos da 

análise do comportamento e, dessa forma, como podemos alterar o planejamento de 

contingências de modo a tornar os ambientes mais “inclusivos”. 

 

PP - 016 - PRIMEIROS PASSOS 16 09/09/2016 de 14:00 às 14:30, UNIDADE 10 - 

B. F. SKINNER  

 

1648 - O ENSINO DE TENTATIVA DISCRETA PARA CRIANÇAS COM TEA  
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FERNANDA RIZZI BITONDI.  

NUCLEO PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Tentativa Discreta; Intervenção; Autismo  

 

O Treino por Tentativa Discreta (DTT – Discrete Trial Training) é um dos procedimentos 

de ensino mais utilizado na intervenção junto a crianças dentro do Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), sendo que tal procedimento também já foi alvo de estudo de diversas 

pesquisas, principalmente aplicadas, que comprovaram sua eficácia. O DTT consiste em 

um procedimento no qual o terapeuta apresenta uma condição antecedente específica (que 

inclua ou não uma dica para a resposta da criança), a criança responde e o terapeuta 

apresenta a consequência planejada para este responder. Desta forma, fica sob controle 

do terapeuta as variáveis ambientais referentes ao comportamento alvo da criança que 

precisa ser ensinado, possibilitando um maior controle no que se refere às oportunidades 

que este comportamento terá para ocorrer, quando estas ocorrem e o fortalecimento ou 

não deste responder. Tal procedimento é muito usado nas etapas iniciais da intervenção 

para ensino de respostas discretas ou partes componentes de uma cadeia comportamental, 

mas que são ensinadas isoladamente. Desta forma, o objetivo desta apresentação é de 

descrever as características deste procedimento, destacando as vantagens e desvantagens 

no uso do DTT na intervenção junto a crianças com TEA. 

 

PP - 017 - PRIMEIROS PASSOS 17 09/09/2016 de 14:00 às 14:30, CEPE 03 - 

STIMULUS  

 

1650 - COMO AVALIAR CRIANÇAS COM TEA E DESENVOLVIMENTO 

ATÍPICO?  

 

CAROLINA KRAUTER KRACKER.  

NÚCLEO PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Avaliação De Repertório; Desenvolvimento Atípico; TÉA  

 

O planejamento e a organização de avaliações de repertório comportamental de crianças 

com TEA e desenvolvimento atípico serão os temas desse curso, que abordará 

principalmente os seguintes tópicos: planejamento do conteúdo de avaliações iniciais, 

possíveis formas de estruturar sessões de avaliação e o uso de manuais para embasar 

avaliações e reavaliações de repertório. 

 

PP - 021 - PRIMEIROS PASSOS 21 09/09/2016 de 14:00 às 14:30, UNIDADE 01 - 

RODOLPHO AZZI  

 

1681 - UMA ANÁLISE COMPORTAMENTAL DA ATENÇÃO CONJUNTA  

 

CAROLINA COURY SILVEIRA.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL.  
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Palavras-chave: Direçao Do Olhar; Autismo; Análise Funcional  

 

Atenção conjunta é definida como a sincronização da atenção de duas ou mais pessoas a 

um evento de interesse. Os estudos deste fenômeno têm progredido principalmente fora 

da teoria analítico-comportamental. No entanto, uma análise operante pode contribuir 

para indicar procedimentos viáveis de pesquisa que produzam análises mais eficazes de 

processos básicos envolvidos na atenção conjunta. Diferentes autores têm buscado tratar 

a partir de uma perspectiva funcional esse comportamento. Certamente, essa 

possibilidade apresenta um aprofundamento no estudo da atenção conjunta. Esse tipo de 

análise capacita o estudo de contingências da mudança do olhar no momento de iniciar a 

atenção conjunta descrevendo os efeitos reforçadores e evocativos de eventos 

antecedentes, funções discriminativas e de reforçadores condicionados dos 

comportamentos de ‘atentar’ do adulto, e reforçadores mediados socialmente que mantém 

o comportamento de atenção conjunta. Além dessa breve revisão das análises funcionais 

já presentes na literatura serão sugeridas direções para pesquisa e tratamento de déficits 

neste repertório, mais comumente encontrados em crianças autistas. 

 

PP - 022 - PRIMEIROS PASSOS 22 09/09/2016 de 14:00 às 14:30, UNIDADE 03 - 

LÍGIA MARIA MACHADO  

 

1676 - PRINCÍPIOS BÁSICOS DO USO DE ANIMAIS NÃO HUMANOS NO 

ENSINO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  

 

BRUNO ANGELO STRAPASSON.  

UFPR, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Uso de animais não humanos; Ensino de Análise do Comportamento; 

Laboratório didático  

 

O uso de animais em atividades didáticas de Análise do Comportamento vem sendo 

revisto constantemente a partir das discussões nacionais e internacionais sobre a 

regulação do uso de animais nesse tipo de atividade. Os manuais atuais de ensino de 

análise do comportamento que descrevem atividades com animais, em geral, ainda não 

incorporam essas discussões e não propõem avaliações e atividades estritamente baseadas 

nos princípios de ensino desenvolvidos pela análise do comportamento no Brasil. Esta 

apresentação objetiva apresentar os princípios éticos e didáticos que deveriam servir de 

base para o uso de animais em atividades didáticas em cursos de graduação em Psicologia. 

 

PP - 023 - PRIMEIROS PASSOS 23 09/09/2016 de 14:00 às 14:30, CEPE 10 - 

THEREZA METTEL  

 

1583 - O QUE É PLANEJAMENTO CULTURAL?  

 

CESAR ANTONIO ALVES DA ROCHA.  

UFSCAR, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  
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Palavras-chave: B. F. Skinner; Planejamento cultural; Cultural design  

 

Essa atividade tem como objetivo introduzir sucintamente a ideia de "planejamento 

cultural" (cultural design) a partir de referenciais analítico-comportamentais. Para tanto, 

a apresentação será dividida em três partes principais. Em primeiro lugar, será explorada 

a perspectiva originalmente proposta por B. F. Skinner sobre o tema. A proposta será 

descrita a partir de exertos de obras de Skinner, e alguns dos argumentos skinnerianos em 

defesa do planejamento deliberado de uma cultura serão listados e comentados. Em 

segundo lugar, serão apresentados desdobramentos e propostas contemporâneas que 

poderiam ser consideradas iniciativas de planejamento cultural, dentro e fora da análise 

do comportamento. Finalmente, serão introduzidos argumentos de comentadores da obra 

de Skinner, em defesa e em oposição à proposta, dando relevo a alguns dos dissensos que 

a orbitam. 

 

PP - 024 - PRIMEIROS PASSOS 24 09/09/2016 de 14:00 às 14:30, UNIDADE 05 - 

LUIZ MARCELINO  

 

1725 - UMA INTRODUÇÃO AO COMPORTAMENTO GOVERNADO POR 

REGRAS  

 

CAINÃ TEIXEIRA GOMES.  

PUC-SP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: comportamento governado por regras; comportamento verbal; regra  

 

Falar sobre comportamento governado por regras é falar sobre uma intrincada interação 

entre teoria e pesquisa de uma das áreas de conhecimento mais importantes da Análise 

do Comportamento. Seu desenvolvimento conceitual é marcado por diversas propostas, 

pouco diálogo entre os autores e ausência de consenso em relação a aspectos 

fundamentais (Fidalgo 2016), como definição e função de regra. Enquanto isso, 

investigação experimental não parece estar orientada, de maneira geral, para a produção 

de dados que ajudem a preencher lacunas conceituais da área (Gomes, 2015). O objetivo 

desta apresentação é introduzir a evolução do conceito de comportamento governado por 

regra, desde as primeiras formulações a seu respeito até os debates contemporâneos. Em 

seguida, o mesmo será feito com a história de como este comportamento veio a ser 

estudado experimentalmente, quais são os dados produzidos e quais perguntas ainda estão 

para ser respondidas.  

 

PP - 025 - PRIMEIROS PASSOS 25 09/09/2016 de 14:00 às 14:30, UNIDADE 02 - 

LUIZ OTÁVIO QUEIROZ  

 

1533 - CORRESPONDÊNCIA FAZER-DIZER: O ESTUDO DO RELATO 

VERBAL EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  

 

MARIÉLE DE CÁSSIA DINIZ CORTEZ.  

UFSCAR, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  
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Palavras-chave: Comportamento verbal; Relato Verbal; Mentira  

 

O relato verbal, em Psicologia e em outras áreas do conhecimento, vem sendo utilizado 

como umas das principais ferramentas para a obtenção de informações relativas a um 

dado fenômeno de interesse. Na atuação clínica, por exemplo, o terapeuta, em geral, 

baseia suas intervenções nos relatos de seus clientes e, desta forma, faz-se relevante 

identificar possíveis variáveis que exerçam controle sobre a acurácia dos relatos bem 

como desenvolver estratégias eficazes para produzir relatos correspondentes.   A presente 

apresentação abordará, de forma introdutória, os principais conceitos relacionados à área 

de correspondência verbal/não-verbal, com enfoque para o estudo do relato verbal e da 

mentira sob uma perspectiva comportamental. Além da fundamentação teórica, serão 

apresentados estudos experimentais que apontam para variáveis ambientais relevantes no 

controle da correspondência fazer-dizer em crianças e adultos. 

 

PP - 028 - PRIMEIROS PASSOS 28 09/09/2016 de 14:00 às 14:30, CEPE 08 - 

IACEP  

 

1653 - TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA (DBT)  

 

DAN JOSUA.  

INTERAGO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Terapia Comportamental Dialética; DBT; Psicoterapia Baseada em 

Evidências  

 

Esse "Primeiros Passos" tem como objetivo introduzir a Terapia Comportamental 

Dialética (DBT). Nela, falarei do perfil dos pacientes em que a DBT já mostrou ser eficaz, 

bem como uma breve introdução das habilidades básicas ensinadas a esses pacientes (i.e. 

Mindfulness, Efetividade Interpessoal, Tolerância a Crises e Regulação Emocional). As 

habilidades a serem desenvolvidas por um terapeuta DBT também serão discutidas.  

 

PP - 029 - PRIMEIROS PASSOS 29 09/09/2016 de 14:00 às 14:30, CEPE 11 - 

CONTINUUM  

 

1656 - TEORIA DAS MOLDURAS RELACIONAIS (RFT): UMA 

INTRODUÇÃO.  

 

ADRIANA PIÑEIRO FIDALGO.  

PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: RFT; Teoria das Molduras Relacionais; Comportamento verbal  

 

Será apresentada uma introdução à Teoria das Molduras Relacionais (Relational Frame 

Theory). Serão abordados os principais conceitos e processos comportamentais utilizados 
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por essa teoria para explicar a linguagem Humana. São eles: (1) responder relacional 

arbitrariamente aplicável (como esse operante de ordem superior é instalado e quais são 

suas propriedades definidoras: implicação mútua, implicação combinatória e 

transformação de função); e (2) diferentes tipos de relações entre estímulos (coordenação, 

oposição, comparação, hierarquia, espacial, temporal, causalidade, entre outras). 

 

PP - 030 - PRIMEIROS PASSOS 30 09/09/2016 de 14:00 às 14:30, CEPE 01 - 

IBAC  

 

1692 - TERAPIA ANALÍTICO COMPORTAMENTAL  

 

DENIS ROBERTO ZAMIGNANI.  

PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Psicoterapia analítico-comportamental; clínica; relação terapêutica  

 

O presente trabalho visa apresentar os principais pressupostos que embasam a aplicação 

da Análise do Comportamento à psicoterapia, denominada terapia analítico-

comportamental. Baseada nos princípios do Behaviorismo Radical, de Skinner, a Terapia 

Analítico-comportamental tem na análise de contingências seu instrumento central de 

análise e na relação terapêutica o principal mecanismo de mudança. Os avanços recentes 

da teoria permitem um melhor entendimento de processos complexos que envolvem o 

comportamento simbólico, comportamento verbal e responder relacional, permitindo o 

desenvolvimento de estratégias de intervenção mais abrangentes sobre as diferentes 

condições que levam ao sofrimento humano. 

 

PP - 166 - PRIMEIROS PASSOS 2 08/09/2016 de 14:00 às 14:30, CEPE 10 - 

THEREZA METTEL  

 

1736 - ESTRATÉGIAS PARA ENSINO DE COMPORTAMENTOS 

ADAPTATIVOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL  

 

IASMIN ZANCHI BOUERI.  

UNIV. FEDERAL PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Currículo Funcional Natural; Educação Especial; Procedimento de 

ensino  

 

Atualmente tem-se discutido na área específica de Educação Especial sobre as alterações 

propostas para avaliação de indivíduos com Deficiência Intelectual. Com a mudança na 

caracterização, tendo como maior foco a avaliação dos comportamentos adaptativos para 

respaldar o nível de gravidade da deficiência, muitas dúvidas sobre formas de avaliação 

têm surgido. Com o processo de validação de uma escala de comportamento adaptativo 

tem-se observado a possibilidade desta servir como ponto de partida para elaboração de 

um plano de ação para atuação junto a esta população. Tem-se verificado que as 
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estratégias de ação que são respaldadas no Currículo Funcional Natural demonstram 

grande eficácia para proporcionar desenvolvimento do pleno potencial dos indivíduos 

com deficiência intelectual. Por meio desta prática resultados como interação e 

aproveitamento de atividades na comunidade, mercado de trabalho, saúde e segurança, 

vida diária, entre outras, são passíveis de realização com alta porcentagem de 

independência pelos indivíduos com deficiência. 
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MR - 001 - MESA-REDONDA 14 09/09/2016 de 08:00 às 10:00, CEPE 03 - 

STIMULUS  

 

1229 - OBM E COACHING: UMA APROXIMAÇÃO POSSÍVEL?  

 

LÍVIA AURELIANO1; NICODEMOS BATISTA BORGES2; ELEN GONGORA 

MOREIRA3.  

1.UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2.INB, SÃO 

PAULO - SP - BRASIL; 3.UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ, LONDRINA - PR - 

BRASIL.  

Palavras-chave: OBM; Coaching; Intervenção Comportamental  

 

Nos últimos anos, o coaching emergiu como modalidade de intervenção e área de atuação 

do analista do comportamento. Sua chegada tem atraído profissionais e estudantes de 

psicologia e o aumento das discussões, como pode ser visto nos últimos encontros 

científicos, centralizam o debate sobre as semelhanças e diferenças entre coaching e 

terapia e quais seriam as bases científicas que fundamentam tal atuação. Contudo, o 

coaching é uma prática comum nas organizações de trabalho desde a década de 1980 e 

pode ser considerado uma técnica de intervenção organizacional. Por outro lado, a área 

da análise do comportamento aplicada às organizações, conhecida como Organizational 

Behavior Management (OBM), teve seu início oficial na década de 1960 e, desde lá, vem 

produzindo pesquisas e fazendo intervenções com focos no desempenho das pessoas nas 

organizações e na efetividade organizacional, na busca por mudanças sustentáveis a longo 

prazo. Portanto, parece incoerente os profissionais envolvidos na área de coaching e de 

OBM não discutirem em conjunto as convergências e possíveis divergências existentes 

entre essas duas atuações. A proposta desta mesa é, assim, iniciar esta aproximação com 

o objetivo de trocar experiências e encontrar possíveis pontos em comum entre essas duas 

práticas, tendo como ponto de partida a análise das principais demandas organizacionais. 

 

MR - 001 - MESA-REDONDA 15 09/09/2016 de 08:00 às 10:00, CEPE 02 - 

INTERAC  

 

1243 - UMA COMPREENSÃO COMPORTAMENTAL DO PROCESSO DE 

“COPING”  

 

ANTONIO BENTO DE MORAES1; GUSTAVO ROLIM2; REGINA WIELENSKA3.  

1.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, PIRACICABA - SP - BRASIL; 

2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, GOVERNADO VALADARES - MG 

- BRASIL; 3.INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 

SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Coping; Psicologia da Saúde; Análise do Comportamento  

 

A Psicologia da Saúde (PS) é uma área do conhecimento que abrange diversas teorias e 

metodologias psicológicas com o objetivo de conhecer os fenômenos desenvolvimentais, 

comportamentais, emocionais e cognitivos relacionados ao processo de saúde e doença. 
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Diante da diversidade teórica observa-se uma ampla variedade de conceitos e 

interpretações. O objetivo desta mesa é discutir um dos conceitos mais fundamentais da 

PS que seria o enfrentamento, sob a perspectiva da Análise do Comportamento. Serão 

apresentados três relatos que destacarão aspectos históricos, conceituais e clínicos. A 

primeira apresentação descreverá diferentes teorias do coping e as contribuições da 

análise do comportamento para a compreensão desse fenômeno. A segunda discutirá 

aspectos relacionados à relação terapeuta-cliente para a mudança comportamental do 

repertório de risco da pessoa. Por último, serão abordadas questões relacionadas ao uso 

corrente dos conceitos de enfrentamento e comportamentos de risco na área da Psicologia 

da Saúde. O proposito final é delinear algumas contribuições que a AC pode oferecer a 

compreensão de fenômenos complexos como o de enfrentamento. 

 

MR - 001 - MESA-REDONDA 1 08/09/2016 de 08:00 às 10:00, CEPE 01 - IBAC  

 

1216 - CONTROLE RESTRITO DE ESTÍMULOS: UMA NOVA 

INTERPRETAÇÃO DA AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA EM ADULTOS  

 

NATHALIE NUNES FREIRE ALVES DE MEDEIROS1; CARLOS AUGUSTO DE 

MEDEIROS2; FELIPE SOARES GERMANO3; ELENICE SEIXAS HANNA4; 

KAMILLA DE LIMA CONÇALVES5; JONATHAN MELO DE OLIVEIRA6.  

1,3,4,6.UNB (IP/CDC-PPB), BRASILIA - DF - BRASIL; 2,5.UNICEUB, BRASILIA - 

DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Controle De Estímulos; Relações De Equivalência; Independência 

Funcional  

 

A presente mesa redonda se destina a abrir um espaço de discussão de resultados de 

pesquisa com adultos em discriminações simples e condicionais nas quais houve falha no 

controle de estímulos. Esses resultados de pesquisa serão abordados com base nas 

discussões teóricas e empíricas sob o rótulo de controle restrito de estímulos ou 

superseletividade. Originalmente a dificuldade em se observar desempenhos 

discriminativos em novas condições de estímulos a partir de treinos prévios tem sido 

discutida em termos de ausência de repertórios de ordem superior que seriam importantes 

para a observação desses novos desempenhos. Entretanto, a exposição sucessiva aos 

treinos, tanto em discriminações simples, como condicionais, pode estar associada a uma 

melhora no desempenho em decorrência do estabelecimento de um controle pelas 

dimensões relevantes dos estímulos envolvidos. Três trabalhos empíricos comporão a 

mesa redonda, um abordando o efeito do tipo de treino sobre o estabelecimento de 

discriminações simples entre estímulos compostos, o segundo reportando o efeito de 

instruções sobre a formação de classes de equivalência entre as posições dos estímulos 

como propriedade relevante e, por fim, um relato do efeito de treinos sucessivos sobre a 

transposição entre as funções de ouvinte e falantes adultos. 

 

MR - 001 - MESA-REDONDA 13 09/09/2016 de 08:00 às 10:00, CEPE 01 - IBAC  

 

1218 - MOTIVACIÓN INTRÍNSECA: ¿MÁS ALLÁ DEL REFUERZO O LA 

AUTONOMÍA COMO REFUERZO?  
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OLIVIA GAMARRA; MARCELO PANZA.  

SENSORIUM, CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAI.  

Palavras-chave: Motivación intrínseca; Refuerzo; Teoría de los Marcos Relacionales  

 

La teoría de la autodeterminación propone a la motivación intrínseca como una 

explicación superadora de las predicciones conducticas clásicas con respecto a la 

motivación y al refuerzo en la conducta humana normal. Mientras que la motivación 

extrínseca cumpliría con las reglas del conductismo clásico en cuanto al refuerzo, la 

motivación intrínseca se postula vinculada a factores cognitivos internos, no susceptibles 

de ser reducidos a los principios del refuerzo. Al respecto se realiza un análisis teórico y 

empírico actualizado de los resultados vinculados a la motivación intrínseca y a los 

modelos de análisis de comportamiento actuales. Se presenta un modelo conductual para 

explicar los fenómenos de la motivación intrínseca vinculado a la teoría de los marcos 

relacionales. Se concluye que lejos de ser la motivación intrínseca un fenómeno que 

contradiga las leyes básicas del conductismo, el mismo se sustenta en las mismas, y se 

fundamenta la utilidad de considerar los factores internos del comportamiento desde una 

perspectiva comportamental. 

 

MR - 001 - MESA-REDONDA 7 08/09/2016 de 15:20 às 17:20, CEPE 01 - IBAC  

 

1254 - COMPORTAMENTO DE INTIMIDADE: DA FORMAÇÃO DO 

TERAPEUTA AO RELACIONAMENTO CONJUGAL  

 

ANGELA DE LOYOLA E SILVA RUNNACLES1; GABRIELA ANDERSEN 

MARTIM2; ANTONIELA MARQUES SILVA3; ANDREA LORENA DA COSTA 

STRAVOGIANNIS4; MARIANA SAMPAIO DE ALMEIDA5; JOCELAINE 

MARTINS SILVEIRA6.  

1,3.FACEL, CURITIBA - PR - BRASIL; 2.PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DOS PINHAIS, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL; 4.USP, SÃO PAULO - SP - 

BRASIL; 5,6.UFPR, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Intimidade; Psicoterapia analítica funcional; Casais  

 

A intimidade pode ser compreendida a partir da análise do comportamento como um 

processo interpessoal, que se desenvolve a partir de uma sequência de eventos nos quais 

um evento interpessoal vulnerável à punição é emitido, e ao invés de ser punido, é 

reforçado pelo outro membro da díade. Em um contexto psicoterapêutico, a emissão de 

comportamentos interpessoais vulneráveis à punição por parte do terapeuta pode 

aumentar a intimidade na relação terapêutica, além de favorecer a melhora clínica através 

de processos de modelação e modelagem de comportamentos clinicamente relevantes, o 

que sugere a importância do treino de intimidade em terapeutas. Em especial na terapia 

de casal, a intimidade é um aspecto geralmente comprometido entre os clientes. Em um 

delineamento de sujeito único ABAB, o uso da modelagem e da modelação de 

comportamentos íntimos na terapia de casal pareceu relacionar-se com uma frequência 

maior de comportamentos de melhora dos parceiros. Outro aspecto do estudo da 
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intimidade é a sua relação com o ciúme excessivo. Uma importante variável de 

manutenção do ciúme excessivo é a esquiva de ser abandonado ou trocado pelo outro 

membro da díade. O engajamento em comportamentos de intimidade envolve o risco 

associado à auto-exposição, de modo que frequentemente pessoas com ciúme excessivo 

apresentam dificuldades no estabelecimento de relações íntimas. 

 

MR - 001 - MESA-REDONDA 9 08/09/2016 de 15:20 às 17:20, CEPE 03 - 

STIMULUS  

 

1264 - POSSIBILIDADES E DESAFIOS DA ATUAÇÃO DO ANALISTA DO 

COMPORTAMENTO EM CONTEXTOS INTERDISCIPLINARES  

 

DAFNE ROSANE OLIVEIRA1; LUIZ ANTONIO LOURENCETTI2; VIVIAN 

BONANI DE SOUZA GIROTTI3; KESTER CARRARA4.  

1.USP, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2,4.UNESP, BAURU - SP - BRASIL; 3.UFSCAR, 

SÃO CARLOS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise do Comportamento; Atuação profissional; 

Interdisciplinaridade  

 

A Análise do Comportamento (AC) está inserida em diferentes áreas de trabalho. Na 

maioria dos casos, há necessidade de estabelecer um diálogo com outros sistemas, o que 

envolve especificidades. Desde a graduação em Psicologia, até o contexto aplicado, é 

comum o relato de críticas em relação a abordagem da AC. Na maioria dos casos, tais 

críticas tipicamente se concentram em apontar um eventual reducionismo na explicação 

de fenômenos e processos, e à utilização de termos técnicos. Em geral, são provenientes 

de equívocos baseados em desconhecimento ou conhecimento impreciso da abordagem. 

Esta proposta tem como objetivo discutir tópicos sobre a atuação de analistas do 

comportamento em contextos tradicionalmente vinculados a outras áreas do 

conhecimento e/ou ainda pouco exploradas. Cada qual em uma conjuntura, os autores 

trarão experiências e reflexões a fim de discutir possibilidades de inserção e atuação do 

analista do comportamento em contextos que envolvem outros atores, sejam eles 

psicólogos ou não. Espera-se dar destaque às vantagens, desvantagens e dificuldades de 

se trabalhar em contextos interdisciplinares, familiarizados ou não com os princípios 

analítico comportamentais.  A primeira apresentação busca debater a atuação do analista 

do comportamento no campo das políticas públicas, expondo desafios e possibilidades de 

inserção profissional. A segunda apresentação procura investigar a atuação do analista do 

comportamento no contexto da gestão de riscos e desastres. E por fim, a terceira 

apresentação falará sobre a atuação do analista do comportamento no Ensino superior, 

enquanto psicopedagogo, discutindo seus desafios e possibilidades. Por fim, almeja-se 

fomentar discussões relevantes para a prática do analista do comportamento, como por 

exemplo, discutir a visão de homem e de mundo interacionista, como uma vantagem. E 

como desvantagem a necessária adaptação da linguagem. 

 

MR - 001 - MESA-REDONDA 16 09/09/2016 de 08:00 às 10:00, CEPE 04 - ITCR  

 

1261 - 35 ANOS DE “SELECTION BY CONSEQUENCES”: REFLEXÕES 
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SOBRE O SELECIONISMO SKINNERIANO  

 

DIEGO ZILIO1; FRANÇOIS TONNEAU2; ALEXANDRE DITTRICH3.  

1.UFES, VITORIA - ES - BRASIL; 2.UFPA, BELÉM - PA - BRASIL; 3.UFPR, 

CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Seleção pelas consequências; Skinner; Níveis de seleção  

 

Em 2016, o artigo “Selection by consequences” de B. F. Skinner completa 35 anos. 

Publicado em 1981 no periódico Science, o texto apresenta uma sistematização do 

modelo de seleção pelas consequências em três tipos e/ou níveis de seleção antes 

apresentado de modo esparso em outras obras skinnerianas. Não é à toa que o artigo é 

usualmente visto como obra central para a compreensão da proposta selecionista de 

Skinner, tendo sido, inclusive, um dos textos selecionados para discussão em edição 

especial da Behavioral and Brain Sciences em 1984. Dada a importância do texto, o 

objetivo desta mesa é refletir sobre o modelo selecionista skinneriano em três dimensões 

distintas, 35 anos após a proposta original de Skinner. A primeira apresentação focará a 

pertinência da analogia entre seleção natural (o primeiro nível de seleção, de acordo com 

a proposta de Skinner) e seleção operante (o segundo nível de seleção). A segunda 

apresentação, por sua vez, tratará dos possíveis problemas da analogia selecionista na 

dimensão das práticas culturais (o terceiro nível de seleção, de acordo com Skinner). Por 

fim, a terceira apresentação discorrerá sobre os desdobramentos do selecionismo na meta-

ética (estudo do comportamento ético) e na ética prescritiva de Skinner. 

 

MR - 001 - MESA-REDONDA 8 08/09/2016 de 15:20 às 17:20, CEPE 02 - 

INTERAC  

 

1262 - A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO NA REDE PÚBLICA DE 

ENSINO: DA PESQUISA À INTERVENÇÃO  

 

LIDIA NATALIA DOBRIANSKYJ WEBER1; CELIO LEITE2; CLOVES AMISSIS 

AMORIN3; THAÍS CRISTINA GUTSTEIN4.  

1,2.UFPR, CURITIBA - PR - BRASIL; 3.PUC-PR, CURITIBA - PR - BRASIL; 

4.UNIPAR, FRANCISCO BELTRÃO - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Professores; Estilos De Liderança; Educação  

 

O planejamento de ensino conforme proposta pela análise do comportamento na educação 

contribui para o desenvolvimento de comportamentos que serão vantajosos para os 

estudantes no futuro. Para isso a psicologia e Análise do comportamento podem 

contribuir para o ambiente escolar, seja com pesquisas ou intervenções com estudantes, 

famílias e profissionais da educação. O papel que o professor assume muitas vezes é 

determinante para a aprendizagem do aluno. Esta proposta de trabalho tem o objetivo de 

relacionar a Análise do comportamento e o contexto escolar/educacional, mais 

especificamente sobre o contexto de trabalho dos professores. Demonstra resultados de 

pesquisas com professores da rede pública de ensino, sobre Síndrome de Burnout na 

educação infantil e Liderança de professores e estresse de professores no ensino médio, 



79 
 

além de propor uma proposta de intervenção que leva em conta as variáveis presentes no 

comportamento do professor na sua interação com alunos. Os estudos têm mostrado 

resultados importantes por proporcionar reflexões, identificar necessidades e planejar 

intervenções que possam aperfeiçoar a prática de professores no campo educacional.  

 

MR - 001 - MESA-REDONDA 22 09/09/2016 de 14:30 às 16:30, CEPE 03 - 

STIMULUS  

 

1268 - TEMAS EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA AO 

ESPORTE: FAIR PLAY E O PROCESSO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA  

 

JONAS FERNANDES GAMBA1; SILVIA REGINA DE SOUZA2; AMANDA 

OLIVEIRA DE MORAIS3; MARCELLA ANDRESSA BOSQUETTI4; LEANDRO 

ALTIMARI5.  

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, CAMBE - PR - BRASIL; 

2,4,5.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL; 

3.UNIVERSIDADE DE MARINGÁ, MARINGÁ - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Psicologia Do Esporte; Fair Play; Crianças  

 

A prática esportiva, nas suas diferentes manifestações, tem se tornado uma característica 

da nossa cultura e não é por acaso que a complexidade do contexto esportivo tem sido 

objeto de estudo para pesquisadores de diferentes áreas, incluindo analistas do 

comportamento. O objetivo dessa mesa redonda é discutir temas de interesse envolvidos 

nesse contexto. O primeiro trabalho, intitulado “A participação dos pais no processo de 

iniciação esportiva” tem por objetivo discutir a participação dos pais como uma variável 

importante no processo de iniciação esportiva tomando como base a produção da 

literatura analítico-comportamental brasileira (ex: a maneira como os pais se comportam 

na função de torcedores). O segundo e o terceiro trabalho convergem quanto ao tema 

principal de interesse e com relação à modalidade esportiva escolhida, embora 

apresentem diferentes recortes de análise. “Fair play no futsal: avaliação de 

comportamentos de treinadores e atletas” avaliou os 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. Já a outra investigação, com o título 

“Comportamentos de fair play e antiesportivos: avaliação dos árbitros” investigou a 

ocorrência de comportamentos de fair play e antiesportivos em jogos de futsal das 

categorias Sub 9 e Sub 15, por meio da avaliação dos árbitros. Em conjunto, os três 

trabalhos auxiliam na proposição de diretrizes para o arranjo de contingências que 

favoreçam a prática esportiva por crianças e sugerem estratégias metodológicas para 

futuras pesquisas sobre comportamentos de fair play e antidesportivos. 

 

MR - 001 - MESA-REDONDA 3 08/09/2016 de 08:00 às 10:00, CEPE 03 - 

STIMULUS  

 

1440 - CONCEPÇÕES SOBRE COMPORTAMENTO GOVERNADO POR 

REGRAS NA CLÍNICA: AMPLIANDO A ANÁLISE E A INTERVENÇÃO  
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CAINÃ TEIXEIRA GOMES1; MARIANNA GABRIELA DE BRITO2; ARTHUR 

RIBEIRO DA COSTA E SILVA3; GUILHERME GARRÉ CORREIA4; WILLIAM 

FERREIRA PEREZ5; ANA CAROLINA FONAI6; ROBERTA KOVAC7.  

1.PARADIGMA - CENTRO DE CIÊNCIAS DO COMPORTAMENTO E PUC-SP, SÃO 

PAULO - SP - BRASIL; 2,5,6,7.PARADIGMA - CENTRO DE CIÊNCIAS DO 

COMPORTAMENTO, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 3,4.PUC-SP, SÃO PAULO - SP - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Comportamento governado por regras; Discussão conceitual e 

aplicada; Clínica analítico-comportamental  

 

Desde que foi proposto na década de 60 por Skinner, os conceitos de regra e 

comportamento governado por regra permanecem sendo alvo de grande debate conceitual 

e, não obstante, de aplicações nos mais diversos contextos. Diversos autores questionar a 

definição de regra como um estímulo especificador de contingência e, principalmente, a 

sua função de estímulo discriminativo no controle do comportamento. Derivado da 

conceituação de Skinner e de pesquisas básicas, as chamadas regras passaram a ser 

estudas em contextos aplicados, buscando atender às demandas sociais na saúde, esporte, 

segurança pública, educação, desenvolvimento atípico e na clínica com adultos 

verbalmente competentes. A presente mesa pretende: (1) apresentar a proposta 

skinneriana do conceito de comportamento governado por regras; (2) apresentar a 

proposta dos autores da teoria das molduras relacionais (RFT) para a compreensão do 

conceito e; (3) apresentar a discussões acerca da insensibilidade às contingências diretas 

como produto do comportamento governado por regras. Todas as apresentações irão, em 

sua metade final: (1) descrever os problemas clínicos relacionados ao conceito e; (2) 

apontar as intervenções derivadas das respectivas concepções sobre comportamento 

governado por regras. No final, se discutirá a conceituação analítico-comportamental 

sobre comportamento governado por regra como uma formulação de regras e o 

comportamento do clínico como uma forma de seguimento de regras. As possíveis 

consequências diferencias produzidas pelo seguimento de cada tipo de regra serão 

discutidas. 

 

MR - 001 - MESA-REDONDA 10 08/09/2016 de 15:20 às 17:20, CEPE 04 - ITCR  

 

1427 - ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO: HISTÓRIA, IMPACTOS E 

RELATOS DE CASOS  

 

VICTOR HUGO BASSETTO1; MAISA PICCIRILLO SARAIVA2; GABRIELA DOS 

SANTOS3; FILIPE AUGUSTO COLOMBINI4; FILIPE MARTIN OLIVEIRA5; 

VINÍCIUS DORFEO CAMARGO6; SIMONE MARTIN OLIANI7.  

1,7.CINP, LONDRINA - PR - BRASIL; 2.AMBAN-IPQHCFMUSP, SÃO PAULO - SP - 

BRASIL; 3.USP, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 4.PUC SP, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 

5.PSICC, LONDRINA - PR - BRASIL; 6.INSTITUTO TRANSMISSÃO, LONDRINA - 

PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Acompanhamento terapêutico; Atuação Profissional; Intervenção  
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O acompanhante terapêutico, a partir da Análise do Comportamento, é definido como o 

profissional que trabalha no ambiente onde as contingências mantenedoras dos 

comportamentos a serem alterados operam, bem como auxiliar de outros profissionais da 

equipe multidisciplinar, que promove contingências que possibilitam, através de 

aplicação de técnicas e manejo de contingências selecionadas, alcançar os objetivos 

terapêuticos traçados. Devido a ter se tornado um importante aliado em alguns processos 

de manutenção de vínculos sociais, na participação ativa no aumento da qualidade de vida 

do indivíduo acompanhado e a abrangente atuação do profissional, o objetivo desta mesa 

é explanar sobre a história do acompanhamento terapêutico, desde sua origem, como 

ferramenta do movimento antimanicomial, até sua aplicabilidade atual e multidisciplinar 

de intervenção, relatando casos e levantando impactos e dificuldades desta atuação ao 

próprio profissional acompanhante terapêutico. 

 

MR - 001 - MESA-REDONDA 21 09/09/2016 de 14:30 às 16:30, CEPE 02 - 

INTERAC  

 

1430 - COMPLEXIDADE NA INTERVENÇÃO DA DEPENDÊNCIA DE 

SUBSTÂNCIAS: ANALISANDO ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO  

 

SIMONE MARTIN OLIANI1; ELIZEU BORLOTI2; FABIANA PINHEIRO RAMOS3; 

CAROLINE DE PAULA CORRÊA BEZERRA4; RAFAEL RUBENS DE QUEIROZ 

BALBI NETO5; FILIPE MARTIN OLIVEIRA6.  

1.CINP CENTRO INTEGRADO DE NEUROPSIQUIATRIA E PSICOLOGIA 

COMPORTAMENTAL, LONDRINA - PR - BRASIL; 2,4.UFES, SERRA - ES - BRASIL; 

3.UFES, VITORIA - ES - BRASIL; 5.PMV, VILA VELHA - ES - BRASIL; 6.PSICC, 

LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Dependência química; Análise do comportamento; Intervenção  

 

O comportamento de abuso de substancias tem sido considerado um grande desafio para 

os profissionais que trabalham com dependência. A intervenção psicoterápica na Análise 

do Comportamento tem sido amplamente discutida. A proposta desta mesa é analisar 

procedimentos e alternativas com trabalho multiprofissional com objetivo de aumentar a 

adesão do cliente e familiares ao tratamento de dependência de álcool e outras drogas. Na 

primeira exposição será relatado o trabalho de formação com os profissionais que atuam 

no SUS e SUAS, com os seguintes objetivos: compreender o impacto do uso de drogas 

na família e nos familiares do usuário; avaliar a família do usuário com base no seu grau 

de conhecimento do problema e no impacto do problema na família; avaliar o perfil dos 

membros da família do usuário de drogas; conhecer propostas de intervenção com 

familiares de usuários de drogas; e propor intervenções voltadas para a família do usuário 

de drogas de acordo com o contexto de trabalho.    No segundo trabalho tem por objetivo 

apresentar dados documentais sobre o uso de técnicas de TAC (Terapia Analítico-

Comportamental), FAP (Psicoterapia Analítico-Funcional) e ACT (Terapia de Aceitação 

e Compromisso) e em grupo terapêutico de Dependência Química de um CAPSad. 

Avaliou-se que a combinação de técnicas de diferentes terapias comportamentais é 

possível, conforme apresentado nos resultados deste trabalho, desde que embasadas na 

teoria da Análise do Comportamento. Na terceira apresentação será relatada a inserção 
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do trabalho de Acompanhante terapêutico, com diferentes objetivos na intervenção com 

dependentes químicos, no apoio ao processo de desintoxicação domiciliar, organização 

de atividades da vida diária, desenvolvimento de habilidades de relacionamento 

interpessoal e como apoio para não uso no ambiente do cliente. Diferentes possibilidades 

de intervenção, na perspectiva analítico comportamental, sempre considerando a 

complexidade da intervenção com esta clientela. 

 

MR - 001 - MESA-REDONDA 20_ 09/09/2016 de 08:00 às 10:00, CEPE 17 - 

GERALDINA WITTER  

 

1388 - A VISÃO DE ESTUDANTES, EDUCADORES E MÍDIA SOBRE O 

BEHAVIORISMO RADICAL  

 

MARCOS SPECTOR AZOUBEL1; PAULA SUZANA GIOIA2; GABRIELLA 

MENDES ABBUD3; LÍVIA FERNANDES4; JARDSON FRAGOSO CARVALHO5; 

LUIS HUMBERT LEMOS6; RUTELEA DOS REIS BARBOSA7.  

1,2,4.PUC SP, SAO PAULO - SP - BRASIL; 3.CENTRO PARADIGMA, SAO PAULO - 

SP - BRASIL; 5,6,7.FACULDADE DA CIDADE DO SALVADOR, SALVADOR - BA - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Preconceitos; Formação; Mitos  

 

O behaviorismo radical tem sido alvo de diversas críticas infundadas ao longo de sua 

história, que podem influenciar negativamente na difusão de suas propostas. Diversos 

autores analistas do comportamento apontaram e discutiram parte desse criticismo 

difundido por variados meios. Os trabalhos que serão apresentados indicam que até hoje 

essas críticas continuam acontecendo. As implicações são de diversas ordens: desde a 

formação de opinião acerca da disciplina até a exclusão da análise do comportamento 

como uma alternativa de intervenção eficaz. 

 

MR - 001 - MESA-REDONDA 5 08/09/2016 de 08:00 às 10:00, CEPE 05 - 

PARADIGMA  

 

1471 - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA À SEGURANÇA DO 

TRABALHO: BEHAVIOR BASED SAFETY - BBS  

 

ELEN GONGORA MOREIRA1; MARCELO JOSÉ MACHADO SILVA2; CARLOS 

ALBERTO DE MAGALHÃES MASSERA3.  

1.UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ, LONDRINA - PR - BRASIL; 2.PETROBRAS, 

VITÓRIA - ES - BRASIL; 3.M&M COMPORTAMENTO SEGURO, JUNDIAÍ - SP - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Segurança; BBS; OBM  

 

Segurança Comportamental, ou Behavior Based Safety - BBS em inglês, é um exemplo 

de aplicação bem-sucedida da Análise do Comportamento, e reconhecida como tal por 
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profissionais de outras áreas como técnicos e engenheiros de segurança do trabalho. Ao 

permitir descrever as questões comportamentais relacionadas à segurança de processos 

industriais em termos de relações funcionais, traz à luz o papel das consequências 

providas pela organização para as escolhas entre comportamentos seguros e 

comportamentos de risco, e permite desenhar intervenções efetivas na prevenção de 

acidentes de trabalho e de processos industriais. Esta mesa redonda se propõe a discorrer 

sobre as relações entre as bases científicas e os aspectos práticos do trabalho em 

Segurança Comportamental, a partir de exposição teórica, revisão bibliográfica e relatos 

de casos. 

 

MR - 001 - MESA-REDONDA 4 08/09/2016 de 08:00 às 10:00, CEPE 04 - ITCR  

 

1458 - ESTRATÉGIAS E INTERVENÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

HABILIDADES SOCIAIS COM CLIENTES DO TEA  

 

GERMANO HENNING1; GABRIELA PARPINELLI BUSSINGUER-BREDER2; 

JOÃO MARIANO PEREIRA3; MARCUS TÚLIO ANDRADE4; MIGUEL BUNGE5; 

DANIEL DEL REY6; MATEUS BRASILEIRO REIS PEREIRA7.  

1,4,5.GRUPO D20, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2.CONSULTÓRIO PARTICULAR, 

RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 3,6,7.CONSULTÓRIO PARTICULAR, SÃO PAULO 

- SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Habilidades Sociais; Transtorno do Espectro Do Autismo; Terapia de 

Grupo  

 

O objetivo é debater e analisar diferentes estratégias na terapia analítico-comportamental 

de grupo no desenvolvimento das habilidades sociais. A terapia de grupo mostra-se eficaz 

devido ao setting, que possibilita melhora do repertório social. O papel dos terapeutas é 

auxiliar os clientes intermediando a relação entre os mesmos. São utilizadas diferentes 

ferramentas para produzir o repertório social adequado, considerando seguimento de 

regras, modelagem, modelação, descrição dos comportamentos, autocontrole, 

autoconhecimento. Para cada trabalho, são utilizados diferentes reforçadores para 

viabilizar a manutenção destes repertórios adquiridos. Serão apresentados três trabalhos: 

o primeiro trabalho utiliza vídeos como instrumento para ensinar ou desenvolver 

repertórios sociais com crianças ou adolescentes do TEA e como são utilizados na sessão 

com os clientes. O segundo trabalho utiliza um jogo RPG (Role Rlaying Game) no qual 

os clientes interpretam personagens e interagem entre eles, sendo intermediado pelos 

terapeutas. Serão apresentados dois grupos. O Grupo 1 é composto por cinco clientes de 

10-14 anos diagnosticados com TEA e segundo grupo 2 por cinco clientes com 18-20 

anos diagnosticados com TEA e THB. O terceiro trabalho utiliza recursos como 

dinâmicas de grupo, vídeos e jogos de vídeo game. Dois grupos foram conduzidos e 

separados por faixa etária. O primeiro com participantes de idade entre 9 e 12 anos e outro 

com adolescentes entre 13 e 18 anos de idade, a maioria deles diagnosticados com 

Transtorno do Espectro do Autismo ou com alguma dificuldade em habilidades sociais 

importante. 
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MR - 001 - MESA-REDONDA 6 08/09/2016 de 08:00 às 10:00, CEPE 06 - 

GRADUAL  

 

1530 - TERAPIAS COMPORTAMENTAIS: PROPOSTAS PRÁTICAS E 

CONCEITUAIS DE USO DA TÉCNICA MATRIX  

 

RAFAEL RUBENS DE QUEIROZ BALBI NETO1; JONATAS ARGEMI FOSTER 

PASSOS2; IGOR DA ROSA FINGER3.  

1.UFES, VILA VELHA - ES - BRASIL; 2.CEFI, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL; 

3.UNISINOS, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL.  

Palavras-chave: Terapia Analítico-Comportamental; Psicoterapia Analítica Funcional; 

Terapia de Aceitação e Compromisso  

 

A Matrix é uma ferramenta oriunda da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) que 

facilita mudança de comportamento com base no controle verbal na modelagem 

contingencial. Esta mesa tem por objetivo apresentar trabalhos conceituais que tratem da 

Matrix, os dois primeiros trabalhos que tratam das possibilidades de uso da técnica na 

Terapia Analítico-Comportamental (TAC) e na Psicoterapia Analítica Funcional (FAP), 

o terceiro apresenta uma proposta prática de intervenção com o uso da ferramenta com 

casos de sobrepeso e obesidade. O primeiro trabalho apresentado na mesa faz uma análise 

comportamental da Matrix para aplicação na Terapia Analítico-Comportamental, 

descrevendo as etapas desenvolvidas com o cliente em termos da análise do 

comportamento. O segundo trabalho propõe o uso da Matrix na Psicoterapia Analítica 

Funcional (FAP), descrevendo como a incorporação da Matrix na FAP poderia favorecer 

a efetividade do processo terapêutico. O terceiro trabalho propõe o uso da Matrix na 

Terapia de Aceitação e Compromisso para a intervenção com pacientes com sobrepeso e 

obesidade. Conclui-se que Matrix, apesar da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) 

pode ser usada por outras Terapias Comportamentais como na TAC e na FAP. Conclui-

se também que, do ponto de vista teórico, a Matrix tem aplicabilidade viável para 

intervenções com pacientes com sobrepeso, obesidade ou problemas nas relações 

interpessoais. 

 

MR - 001 - MESA-REDONDA 26 08/09/2016 de 08:00 às 10:00, CEPE 12 - ELLO  

 

1501 - TERAPIAS COMPORTAMENTAIS CONTEXTUAIS: UMA NOVA 

ONDA?  

 

JONATAS ARGEMI FOSTER PASSOS1; JANAÍNA THAIS BARBOSA PACHECO2; 

IGOR DA ROSA FINGER3; VINICIUS GUIMARÃES DORNELLES4.  

1.CEFI-RS, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL; 2.UFCSPA, PORTO ALEGRE - RS - 

BRASIL; 3.UNISINOS, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL; 4.INTCC, PORTO ALEGRE - 

RS - BRASIL.  

Palavras-chave: Psicoterapia Analítica Funcional; Terapia de Aceitação e 

Compromisso; Terapia Comportamental Dialética  
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Desenvolvidas nos Estados Unidos, as Terapias Comportamentais Contextuais são 

modelos de intervenção baseados no Behaviorismo Radical e Contextualismo Funcional 

que fazem parte do que Hayes discriminou como “Terapias Comportamentais de Terceira 

Onda / Geração”. Não livre de polêmicas, em especial no Brasil, em função da 

terminologia e do uso de estratégias como Mindfulness, estas terapias comportamentais 

têm sido cada vez mais divulgadas no País e na América Latina. Esta mesa objetiva 

apresentar e discutir os principais modelos de terapias comportamentais contextuais, a 

nomear a Psicoterapia Analítica Funcional (FAP), a Terapia de Aceitação e Compromisso 

(ACT) e a Terapia Comportamental dialética (DBT), além da apresentação das interfaces 

entre os modelos, pontos comuns e divergentes. Buscar-se-á contextualizar estas 

intervenções na realidade brasileira, a qual possui um modelo de intervenção baseado no 

Behaviorismo Radical genuinamente brasileiro: a Terapia Analítico-Comportamental. 

 

MR - 001 - MESA-REDONDA 18 09/09/2016 de 08:00 às 10:00, CEPE 06 - 

GRADUAL  

 

1594 - TRANSFERÊNCIA DE FUNÇÕES: ESTABELECIMENTO, REDUÇÃO E 

IMPLICAÇÕES BÁSICAS E APLICADAS  

 

JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA1; JULIO CÉSAR DE ROSE2; DANIEL AFONSO 

ASSAZ3; WILLIAM FERREIRA PEREZ4; CLAUDIA KAMI BASTOS OSHIRO5.  

1,3.UFSCAR, SÃO CARLOS - SP - BRASIL; 2.PARADIGMA CENTRO DE CIENCIAS 

DO COMOPORTAMENTO, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 4,5.UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Transferência De Função; Pesquisa Básica; Pesquisa Aplicada  

 

Um fenômeno que somente de forma tardia começou a receber atenção nos estudos de 

relações derivadas de estímulos é a transferência ou transformação de funções. Nessa 

mesa redonda serão apresentadas e discutidas a definição e as implicações para o estudo 

da linguagem e cognição humana na abordagem analítico comportamental. Realizaremos 

uma revisão das variáveis importantes para o estabelecimento como também 

procedimentos potencialmente eficazes para redução ou “eliminação” dessas respostas, 

olhando tanto para pesquisas básicas como pesquisas aplicadas. Uma intervenção que 

recentemente tem sido amplamente empregada é a desfusão cognitiva, e ele será discutida 

com destaque nessa discussão, para uma interpretação de seus procedimentos básicos 

subjacentes. A aproximação e integração de questões de pesquisa básica e aplicada é 

entendida como uma consequência de um estudo aprofundado da transferência de funções 

de estímulos. 

 

MR - 001 - MESA-REDONDA 17 09/09/2016 de 08:00 às 10:00, CEPE 07 - ITECC  

 

1593 - FEMINISMO DA VIDA REAL - INTERPRETAÇÕES DA ANÁLISE DO 

COMPORTAMENTO  

 

ANA ARANTES1; MARCELA DE OLIVEIRA ORTOLAN2; AMANDA OLIVEIRA 
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DE MORAIS3; ANALU IANIK COSTA4.  

1.UFSCAR, MARIAS E AMÉLIAS, SÃO CARLOS - SP - BRASIL; 2.MARIAS E 

AMÉLIAS, LONDRINA - PR - BRASIL; 3.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

MARINGÁ, ASTORGA - PR - BRASIL; 4.CLÍNICA ÍNTEGRA, CURITIBA - PR - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Feminismo; Análise Comportamental da Cultura; Psicoterapia  

 

O feminismo vem apontando fenômenos sociais decorrentes de práticas culturais 

machistas que oprimem as mulheres e, com isto, tem buscado construir formas de 

combatê-las. A análise do comportamento, pela sua consistente teoria e compreensão 

cientifica do comportamento humano, pode colaborar na análise destes fenômenos e com 

a construção ferramentas mais efetivas no combate a tais práticas. Como campo 

profissional, a psicologia comportamental, pode incluir as análises feministas em sua 

atuação, tornando-se mais integrada aos fenômenos sociais. Esta mesa apresenta três 

trabalhos exploratórios sobre a aproximação entre feminismo e análise do 

comportamento, com o objetivo de demonstrar a aplicação da análise behaviorista radical 

de práticas culturais machistas e, partindo dessas análises, possibilidades de atuação na 

área clínica. Assim, o primeiro trabalho apresenta uma caracterização e conceituação 

comportamental do slut shaming, observando-se quais as contingências envolvidas na sua 

manutenção e como elas impactam a vida das mulheres que estão sujeitas a estas práticas. 

O segundo trabalho trata da atuação clínica comportamental, com o objetivo de apontar 

as similaridades entre a Terapia Feminista (TF) e a clínica comportamental, e 

exemplificar a aplicação destas práticas. A principal similaridade encontrada trata-se do 

enfoque contextualista e destaca-se a importância da identificação e análise das variáveis 

provenientes do patriarcado, que influenciam o comportamento de clientes e terapeutas 

para evitar fortalecer, mesmo que despercebidamente, padrões de opressão a mulher. O 

terceiro trabalho apresenta possibilidades de diálogo entre a terapia analítico 

comportamental e a terapia feminista, ressaltando a importância da psicoterapia como 

estratégia de prevenção. Para isso, foi realizado um levantamento na literatura científica 

disponível e uma sistematização de estratégias que podem ser empregadas no 

atendimento de crianças e adolescentes, e seus responsáveis.  

 

MR - 001 - MESA-REDONDA 11 08/09/2016 de 15:20 às 17:20, CEPE 05 - 

PARADIGMA  

 

1632 - COACHING E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS  

 

NICODEMOS BATISTA BORGES1; MARIANA JANUÁRIO SAMELO2; 

DHAYANA INTHAMOUSSU VEIGA3; ALDA MARMO4.  

1.UNIVERSIDADE SÃO JUDAS, INSTITUTO NB, SAO PAULO - SP - BRASIL; 

2.UNIVERSIDADE PAULISTA, PRÓ-ESTUDO, UNASP, SAO PAULO - SP - BRASIL; 

3.UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL; 4.ALDA MARMO 

COACHING, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Coaching; Intervenção comportamental; Universitários  
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O Coaching como uma modalidade de intervenção para o desenvolvimento de pessoas 

vem despertando o interesse de um número crescente de psicólogos. O coaching pode ser 

entendido como um processo de mudança de comportamento direcionado por resultados. 

O compromisso com ações voltadas para o alcance de objetivos e metas específicos 

caracteriza a relação de parceria estabelecida entre coach e coachee. A presente mesa-

redonda tem como objetivo ampliar a discussão sobre o Coaching na Psicologia e, em 

especial na Análise do Comportamento, elencando contribuições e desafios decorrentes 

da formação de estudantes e profissionais de psicologia nessa modalidade de atuação. A 

primeira apresentação tem como objetivo caracterizar o coaching, seus objetivos e 

aplicações. A segunda apresentação descreve o uso de ferramentas e a condução de 

discussões com dois grupos de estudantes universitários do último ano de Psicologia. A 

terceira apresentação tem como objetivo descrever possibilidades e desafios sobre o 

processo de supervisão da prática em psicologia voltada para a oferta de serviço em 

coaching. 

 

MR - 001 - MESA-REDONDA 19 09/09/2016 de 08:00 às 10:00, CEPE 05 - 

PARADIGMA  

 

1701 - QUAL O ESTADO ATUAL E OS RUMOS FUTUROS DAS PESQUISAS 

DE PROCESSO EM PSICOTERAPIA?  

 

ROBERTO ALVES BANACO1; SONIA BEATRIZ MEYER2; DENIS ROBERTO 

ZAMIGNANI3; BERNARDO DUTRA RODRIGUES4; JOCELAINE MARTINS 

SILVEIRA5; ALISSON LEPIENSKI6; ANTONIELA MARQUES SILVA7; 

GABRIELA ANDERSEN MARTIM8.  

1.PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2.UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 

SÃO PAULO - SP - BRASIL; 3,4.PARADIGMA, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 

5,6,7,8.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Psicoterapia de processo; Análise comportamental clínica; Terapia 

baseada em evidências.  

 

A Terapia Analítico-comportamental (TAC) embora ainda não tenha encontrado sua 

definição precisa, acordada e consagrada entre aqueles que dentro dela se localizam, tem 

procurado olhar para sua prática e descrevê-la de forma a revelar duas de suas dimensões: 

seu processo e seus resultados. Algumas dessas dimensões poderão ser encontradas e 

delimitadas por algumas das práticas da análise do comportamento: (1) uma filosofia de 

base behaviorista radical; (2) o método experimental originando tecnologias de 

intervenção; (3) a noção especial de psicopatologia como um comportamento que 

“apenas” gera sofrimento e é por vezes inflexível, mas não é anormal em sua origem; (4) 

a tomada para análise e intervenção do repertório do cliente como um todo e não apenas 

o foco na queixa apresentada; (5) a consideração de relações de equivalência e 

enquadramento funcional de estímulos como processos verbais, em outras abordagens 

próximas entendidos como cognição e emoção. (6) a crença de que o comportamento 

clínico possa ser interpretado a partir de processos básicos descritos em laboratório, não 

necessariamente com humanos. Nesta mesa-redonda três grupos brasileiros demonstrarão 

suas formas de estudar e organizar seus resultados sobre processo clínico tendo em vista 
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aspectos de interesse e expertise de seus pesquisadores e equipes de estudo. Sonia Beatriz 

Meyer, pela USP, Denis Roberto Zamignani e Bernardo Rodrigues pelo Paradigma, e 

Jocelaine Martins da Silveira, Alisson Lepienski, Antoniela Yara Marques da Silva Dias 

e Gabriela Andersen Martim pela UFPR. Além de descreverem o que já foi feito e obtido, 

cada um dos trabalhos propõe-se a apontar caminhos futuros para a TAC, e a pesquisa 

que poderá coloca-la dentre as Terapias Empiricamente Validadas. 

 

MR - 001 - MESA-REDONDA 24 10/09/2016 de 08:00 às 10:00, CEPE 04 - ITCR  

 

1705 - MINDFULNESS–UMA ANÁLISE COMPORTAMENTAL DESTA 

FERRAMENTA TERAPÊUTICA EM DIFERENTES PROPOSTAS PSICOTER  

 

ROBERTA KOVAC1; RODRIGO RODRIGUES COSTA BOAVISTA2; VINICIUS 

GUIMARÃES DORNELLES3; WILLIAM FERREIRA PEREZ4; DAN JOSUA5.  

1.PARADIGMA/USP, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2.PARADIGMA, SAO PAULO - SP 

- BRASIL; 3,4,5.PARADIGMA, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Mindfulness; Análise do comportamento; ACT (Terapia de Aceitação 

e Compromisso)  

 

Nos últimos anos, o uso de técnicas ligadas a práticas contemplativas (mindfulness) tem 

sido incorporado em diferentes módulos de terapias comportamentais. Em especial, seu 

uso é proeminente na Terapia Comportamental Dialética (DBT) e na Terapia de 

Aceitação e Compromisso (ACT). A mesa aqui proposta pretende apresentar o uso das 

técnicas de mindfulness nessas terapias, além de mostrar o início do esforço teórico para 

dar conta dos efeitos observados no seu uso. Isto é, levantar hipóteses sobre os 

mecanismos comportamentais que podem estar por detrás do que usualmente se chama 

de “mindfulness”. 

 

MR - 001 - MESA-REDONDA 23 09/09/2016 de 14:30 às 16:30, CEPE 04 - ITCR  

 

1698 - MESA CONVIDADA - TERAPIA COMPORTAMENTAL E TERAPIAS 

DE TERCEIRA ONDA: AVANÇOS E DIÁLOGOS POSSÍVEIS  

 

ROBERTA KOVAC1; ALESSANDRA VILLAS-BOAS2; MANUELA O´CONNELL3; 

JAN LUIZ LEONARDI4.  

1.CENTRO PARADIGMA, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2.CONSULTÓRIO 

PARTICULAR, SAO PAULO - SP - BRASIL; 3.PRÁCTICA PRIVADA, BUENOS AIRES 

- ARGENTINA; 4.CENTRO PARADIGMA / DIALECTICA, SÃO PAULO - SP - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Terapias de Terceira Onda; Terapia Comportamental; Intervenção 

psicoterápica  

 

O termo “Terapia Comportamental” abarca distintas modalidades de psicoterapia. Uma 

análise histórica aponta tanto para diferentes modelos explicativos embasando tais 
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terapias (respondente, operante, cognitivo) quanto para práticas atuais concomitantes e 

distintas – as terapias comportamentais de terceira geração. A presente mesa propõe uma 

discussão sobre as distinções e os avanços de cada um dos modelos apresentados – FAP, 

ACT e DBT em relação à terapia comportamental (prática que aplica os conhecimentos 

da análise do comportamento ao contexto clínico) e aborda possíveis aspectos comuns. 

 

MR - 001 - MESA-REDONDA 12 08/09/2016 de 15:20 às 17:20, CEPE 06 - 

GRADUAL  

 

1700 - INTERVENÇÃO ABA INTENSIVA E NÃO INTENSIVA COM 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO BRASIL:  

 

LUIZ ALEXANDRE BARBOSA DE FREITAS1; CHRISTIANA GONÇALVES 

MEIRA DE ALMEIDA2; PAULA BARCELOS BULLERJHANN3; CAMILA MARIA 

SILVEIRA DA SILVA4; ANNA MARIA DE SOUZA MARQUES CUNHA5.  

1.UFMT, CUIABA - MT - BRASIL; 2.FUNDAÇÃO PANDA, RIBEIRÃO PRETO - SP - 

BRASIL; 3.INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR FAESA E ENVOLVE – 

INTERVENÇÃO EM ABA, VITÓRIA - ES - BRASIL; 4,5.ENVOLVE – INTERVENÇÃO 

EM ABA, VITÓRIA - ES - BRASIL.  

Palavras-chave: Transtorno Do Espectro Autista; Intervenção Intensiva; Intervenção 

Não Intensiva  

 

O trabalho precursor de Lovaas e pesquisas subsequentes têm demonstrado a efetividade 

de intervenções efetivas, com duração de 40h semanais ou mais. Nos Estados Unidos o 

tratamento intensivo tem sido financiado pelo governo e operacionalizado nas próprias 

instituições de ensino. Dados de 2001 mostraram que os custos anuais com educação 

chegaram a 12,500 dólares para alunos especiais contra 6,500 gastos com alunos típicos, 

o que envolve o custeio de classes especiais, terapias específicas (aba, terapeuta 

ocupacional, fonoaudiólogo, etc.) e recursos físicos. No Brasil, a realidade é diferente, 

haja vista que o custo do tratamento é geralmente responsabilidade das próprias famílias. 

Levando em consideração a importância de uma intervenção que abarque o máximo 

possível de contextos do indivíduo com autismo como operacionalizar um tratamento 

efetivo no Brasil? Essa mesa propõe discutir três modelos de tratamento de indivíduos 

com autismo com base em ABA (Applied Behavior Analysis): 1- intervenção 

institucional; 2- estudos de casos com propostas de intervenção não intensiva; 3- um 

estudo de caso de intervenção intensiva custeado por uma companhia de plano de saúde. 

 

MR - 002 - MESA-REDONDA 2 08/09/2016 de 08:00 às 10:00, CEPE 02 - 

INTERAC  

 

1217 - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL E 

SUPERIOR: NOVAS POSSIBILIDADES  

 

THAÍS CRISTINA GUTSTEIN1; MARIA ESTER RODRIGUES2; GILIANE 

APARECIDA SCHMITZ3.  
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1.UFPR/UNIPAR, RENASCENCA - PR - BRASIL; 2.UNIOESTE, CASCAVEL - PR - 

BRASIL; 3.UTFPR, PATO BRANCO - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Psicologia da Educação; Ensino Superior; Ensino Fundamental  

 

Novas formas de atuação do psicólogo escolar/educacional tem sido reclamadas desde a 

década de 1970, quando as formas mais antigas foram criticadas a ponto de os psicólogos 

se retirarem das escolas, maciçamente. O presente trabalho apresenta dados de pesquisas 

e reflexões acerca das relações Psicologia e Educação, bem como  informações acerca de 

trabalhos alternativos de psicólogos analistas do comportamento tanto com o ensino 

fundamental, área de interesse mais tradicional, quanto com o o superior, área de interesse 

mais recente para, que rompem com os modelos criticados no passado, marcados pelo 

subjetivismo, pelo modelo clínico e, mais atualmente, pela medicalização e  abrem novas 

possibilidades de trabalho tanto ao psicólogo quanto ao analista do comportamento. 

Preza-se por um trabalho socialmente e cientificamente comprometido pela sua 

eficiência, interesse social e comprometimento com a eficácia do ensino, pela 

preocupação com famílias e com formação de professores. 

Palavras-chave: Psicologia da Educação, Ensino Superior, Ensino Fundamental, 

Alternativas 
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SPS - 001 - SIMPÓSIO 1 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, CEPE 07 - ITECC  

 

1188 - A INTERAÇÃO ENTRE NEUROCIÊNCIA E ANÁLISE DO 

COMPORTAMENTO – COLABORAÇÃO OU CONCORRÊNCIA?  

 

GRAZIELLE NORO1; ROBSON ZAZULA2; MÁRCIA CRISTINA CASERTA GON3.  

1.IPAC, LONDRINA - PR - BRASIL; 2.UNILA, FOZ DO IGUAÇU - PR - BRASIL; 

3.UEL, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Neurociência ;Análise do Comportamento ;Variáveis biológicas  

 

A Análise do Comportamento explica o comportamento como a interação entre o 

sujeito e seu ambiente, por meio de uma análise funcional. Recentemente, a 

Neurociência, cujo objeto de estudo é o sistema nervoso, também tem estudado o 

comportamento humano utilizando métodos e instrumentos de alta tecnologia e 

explicando-o por meio de mecanismos neurofisiológicos que ocorrem no organismo. O 

objetivo do presente simpósio é apresentar a relação atual entre Neurociência e Análise 

do Comportamento e discutir se as duas ciências possivelmente poderiam se 

complementar contribuindo para seu avanço científico. Em um primeiro momento, 

apresentar-se-á a Neurociência e suas subdivisões e atuação científica, seguida pela 

apresentação de estudos da área que visavam compreender o comportamento humano 

por meio estabelecimento da relação entre variáveis biológicas e ambiente.  Será 

apresentada também a visão de alguns autores sobre como tem ocorrido a inevitável 

ocupação da Neurociência a área da Análise do Comportamento. A segunda 

apresentação tem o objetivo de apresentar a compreensão da Análise do 

Comportamento sobre o comportamento humano e o movimento contrário ao 

apresentado anteriormente, ou seja, a aproximação da Análise do comportamento em 

relação à Neurociência, considerando-se as restrições de Skinner a respeito da 

compreensão do comportamento por meio de variáveis biológicas. Tais restrições 

fundamentam-se nas diferenças de domínio de cada ciência e, especialmente na 

impossibilidade de se determinar, por meio da tecnologia conhecida até então (década 

de 80), quais processos estariam ocorrendo sob a pele do indivíduo. Finalmente, 

levanta-se a discussão para a possibilidade da distância entre as duas ciências ser 

superada por meio de uma tecnologia atual e capaz de fornecer dados precisos sobre a 

neurobiologia do comportamento, sem que isto invalide os princípios da Análise do 

Comportamento ou para impossibilidade de atuações científicas conjuntas. 

 

SPS - 001 - SIMPÓSIO 2 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, CEPE 08 - IACEP  

 

1193 - ENSINO DE OPERANTES NÃO VERBAIS E VERBAIS PARA 

CRIANÇAS COM DESENVOLVIMENTO ATÍPICO  

 

DANIEL CARVALHO DE MATOS1; FRANCISCA MORAIS DA SILVEIRA2; 

ISAAC PEREIRA VIANA3; RENATA TERESA SOUSA CAVALCANTE4; TEONIO 

DO CARMO LIMA5; JOSÉ LIBORO RAMOS NETO6; IARA BRUNA DO ESPÍRITO 

SANTO7; NAYARA HELLEN MARQUES FURTADO8; JÉSSICA DA SILVA 

FARIAS9; EGBERTO FRANÇA CARDOSO10; PETER JAMES HYDE 

FIGUEIREDO11.  
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1.UNIVERSIDADE CEUMA E NÚCLEO EVOLUIR, SAO LUIS - MA - BRASIL; 

2.UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO E UNIVERSIDADE CEUMA, SÃO 

LUÍS - MA - BRASIL; 3,4,5,6,7,8,9,10,11.NÚCLEO EVOLUIR, SÃO LUÍS - MA - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Autismo;Operantes não verbais;Operantes verbais  

 

Muitas crianças com autismo e outros casos de desenvolvimento atípico apresentam 

deficiências em repertórios verbais e não verbais e metodologias de intervenção eficazes 

e baseadas em evidências são propostas para o ensino. O presente simpósio é composto 

por três apresentações nessa direção. No primeiro trabalho foram avaliados os efeitos de 

intervenções para o ensino de intraverbais em referência a relatar histórias de forma 

lógica e sequencial em duas crianças com autismo. As contingências arranjadas foram 

eficazes no ensino da habilidade em questão. O segundo trabalho teve o objetivo de 

ensinar repertórios de somas para três crianças com autismo. Pré-requisitos, referentes a 

emparelhar quantidades aos modelos de seus números correspondentes e também a 

habilidade de contar, foram ensinados como condição para o desempenho correto nas 

tarefas de soma. Todos os participantes atingiram os critérios de encerramento das 

atividades programadas. No terceiro trabalho foram avaliados os efeitos de intervenções 

para o ensino de repertórios não verbais e verbais de uma criança com desenvolvimento 

atípico em um ambiente estruturado versus um ambiente mais natural. Os resultados 

indicaram melhoras na maior parte dos repertórios trabalhados em ambos os ambientes 

e uma possível correlação entre o sucesso das intervenções no ambiente natural sobre 

um melhor desempenho no ambiente estruturado. Os resultados são discutidos 

contemplando propostas de delineamentos futuros. 

 

SPS - 001 - SIMPÓSIO 4 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, CEPE 09 - 

UNIVERSIDADE POSITIVO  

 

1214 - NOÇÕES CONTROVERSAS NA OBRA DE B. F. SKINNER  

 

MONALISA FÁTIMA FREITAS CARNEIRO LEÃO1; MARCUS BENTES DE 

CARVALHO NETO2; CESAR ANTONIO ALVES DA ROCHA3; CHRISTIAN 

SILVA REIS4; CAROLINA LAURENTI5; CARLOS EDUARDO LOPES6; CAMILA 

MUCHON DE MELO7.  

1,2.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELEM - PA - BRASIL; 

3.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SÃO CARLOS - SP - BRASIL; 

4,5,6.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, MARINGÁ - PR - BRASIL; 

7.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Selecionismo;Atividade;Planejamento cultural  

 

A centralidade da obra de B. F. Skinner para o comportamentalismo radical é evidente, 

não obstante não seja livre de controvérsia. Ao longo de seis décadas, suas formulações 

sofreram transformações profundas, e inspiraram interpretações diversas, motivo de 

dissenso entre analistas do comportamento. Essa mesa reúne três trabalhos que discutem 

noções da obra de B. F. Skinner que, por algum motivo, foram alvo de controvérsia. O 
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primeiro trabalho examina a noção de ‘seleção por consequências’ na obra do autor e 

propõe alguns critérios a fim de caracterizá-la. A apresentação destacará como a falta de 

delimitação de aspectos suficientes para definir o termo parece suscitar afirmações 

controvérsias com relação às datações da adoção de uma perspectiva selecionista de 

Skinner ao longo de sua produção acadêmica. O segundo trabalho discute a 

possibilidade de uma acepção de atividade do comportamentalismo radical. A discussão 

argumentará que o relacionismo próprio da perspectiva skinneriana não subscreve nem 

à noção tradicional de agência, nem à ideia de passividade. O terceiro trabalho apresenta 

e discute a proposta skinneriana de planejamento cultural. Serão sondados os usos da 

expressão em obras selecionadas de Skinner, e discutidos aspectos éticos envolvido na 

proposta. Tomados em conjunto, os três trabalhos buscam lançar luz sobre noções 

abstrusas, dando relevo à complexidade da obra skinneriana, cuja função seminal talvez 

se deva precisamente à variedade de interpretações e heterogeneidade de reflexões que 

enseja.  

 

 

 

 

SPS - 001 - SIMPÓSIO 5 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, CEPE 11 - CONTINUUM  

 

1281 - A TAREFA DE CASA EM DIFERENTES CONTEXTOS DE 

INTERVENÇÃO DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  

 

ANA LUCIA IVATIUK1; FELIPE MIRANDA BARBOSA2; GABRIELA 

ANDERSEN MARTIM3; JOCELAINE MARTINS SILVEIRA4.  

1.UNICENTRO E GRUPO CRESCER, CURITIBA - PR - BRASIL; 2.GRUPO 

CRESCER, CURITIBA - PR - BRASIL; 3,4.UFPR, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Tarefa de Casa;Generalização;Análise do Comportamento  

 

Como instrumento terapêutico, a tarefa de casa tem por objetivo a generalização das 

habilidades aprendidas nas intervenções realizadas pelo analista do 

comportamento  para outros ambientes extra-consultório, podendo ser elaborada e 

estruturada antes dos atendimentos ou constituída conforme a discriminação do 

psicólogo durante suas intervenções. Esta sessão coordenada visa apresentar e discutir a 

utilização da tarefa de casa em três contextos diferentes de intervenção. O primeiro 

deles refere-se a uma intervenção realizada em sessões de atendimento clinico, de 

acordo com as estratégias de intervenção da Psicoterapia Analítico-Funcional. O 

Segundo refere-se ao relato da função da tarefa de casa em ambientes de convívio 

coletivo para a terceira idade. O terceiro contexto refere-se a utilização da tarefa de casa 

em ambientes de saúde com a finalidade de auxiliar pacientes com problemas de 

obesidade. Embora cada uma das apresentações tenha os seus objetivos e contextos 

específicos, pretende-se discutir as diferenças e semelhanças que puderam ser 

observadas a partir da utilização da tarefa de casa como recurso auxiliar ao trabalho do 

Analista do Comportamento. 
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SPS - 001 - SIMPÓSIO 3_ 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, CEPE 01 - IBAC  

 

1462 - O TRABALHO DO ANALISTA DO COMPORTAMENTO EM 

SITUAÇÕES DE RISCOS, EMERGÊNCIAS E DESASTRES.  

 

DAFNE ROSANE OLIVEIRA1; MARCELA DE OLIVEIRA ORTOLAN2; ANTONIO 

MAIA OLSEN DO VALE3.  

1.USP, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2.ABPMC E COLETIVO MARIA & AMÉLIAS, 

LONDRINA - PR - BRASIL; 3.UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA 

- CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Debriefing Psicológico;Fatores Humanos;Prevenção  

 

A área de atuação em situações de riscos, emergências e desastres é interdisciplinar e 

envolve diversos profissionais tanto na gestão de riscos quanto na resposta e 

recuperação diante dos desastres. A gestão de riscos é tema de diversos estudos e 

pesquisas em muitas conjunturas, como por exemplo, em acidentes de transporte, no 

manejo de produtos químicos, no consumo de alimentos prejudiciais ou tóxicos, em 

situações de desastres naturais, e etc. O presente simpósio pretende discutir 

possibilidades de atuação do analista do comportamento na gestão de riscos e desastres. 

A primeira fala será uma discussão sobre a percepção de risco em locais considerados 

como área de risco para desastres naturais, apontando as principais variáveis envolvidas 

no comportamento de perceber e se relacionar com os riscos. A segunda apresentação 

será sobre como os princípios da análise do comportamento podem ser aplicados no 

gerenciamento do risco do controle de tráfego aéreo contribuindo para um aumento da 

segurança da aviação. Por fim, a terceira apresentação discutirá o uso e a eficácia de 

uma intervenção pós desastre, o Debriefing Psicológico. Almeja-se com as 

apresentações propiciar discussões e apontar um campo de pesquisa muito importante 

que pode se beneficiar com a utilização de princípios analíticos comportamentais. 

 

SPS - 167 - SIMPOSIO 7 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, SALA DESENHO CEPE - 

MARIA AMÉLIA MATOS  

 

1442 - CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO PARA A 

SELEÇÃO DE PESSOAL  

 

ELEN GONGORA MOREIRA1; MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA HENKLAIN2; 

HELDER LIMA GUSSO3.  

1.UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ, LONDRINA - PR - BRASIL; 

2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA, BOA VISTA - RR - BRASIL; 

3.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, FLORIANÓPOLIS - SC - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Gestão estratégica de pessoas;Seleção de pessoal;Análise do 

Comportamento  

 

A gestão estratégica de pessoas tem como foco o controle de variáveis para gerir os 
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comportamentos humanos no contexto de trabalho e a seleção de pessoal é um de seus 

principais subsistemas. Atividades de seleção de trabalhadores constituem uma das 

atribuições mais frequentemente realizadas por psicólogos em contextos 

organizacionais. Embora seja um subcampo de atuação frequente, há diversos 

problemas descritos na literatura: formação universitária insuficiente, quando existente, 

reproduzindo modelos incompatíveis com o conhecimento disponível; demandas 

inadequadas de gestores aos psicólogos; falta de repertório dos psicólogos para ir além 

de seguir rotinas já habituais ou atender demandas; falta de relação entre o 

conhecimento em psicologia e a atuação nesse subcampo; estratégias insuficientes para 

lidar com as contingências do trabalho em departamentos de Recursos Humanos; 

desconhecimento das variáveis de controle do comportamento de tomada de decisão do 

selecionador. Neste simpósio, a partir das contribuições da Análise do Comportamento 

(a) serão examinados os comportamentos que constituem a classe geral selecionar 

trabalhadores em organizações, (b) será debatida a importância do diagnóstico 

organizacional para estruturação do processo seletivo e (c) será apresentada uma 

resposta preliminar à questão do que controla o comportamento de escolha do 

selecionador a partir de análise de dados de processos seletivos. 
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SCD - 001 - SESSÃO COORDENADA 11 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, CEPE 09 - 

UNIVERSIDADE POSITIVO  

 

1184 - TECNOLOGIAS DE ENSINO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: 

JOGOS EDUCATIVOS  

 

SILVIA REGINA DE SOUZA; GABRIELE GRIS; IZADORA RIBEIRO PERKOSKI; 

RAISSA ROBERTI BENEVIDES.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Jogos educativos; Habilidades acadêmicas e sociais; Análise do 

Comportamento  

 

Estudos que empregaram jogos educativos como recurso para o ensino indicam seu 

potencial para modelar, diferenciar e refinar habilidades. Além disso, o caráter motivador 

dos jogos contribui para aumentar o engajamento dos aprendizes às tarefas e, como 

geralmente envolvem mais de um jogador, permite maior socialização. Todos esses 

aspectos justificam o emprego deste tipo de tecnologia para o ensino em diversos 

contextos. Esta mesa tem por objetivo apresentar e discutir três jogos educativos 

desenvolvidos por membros do Laboratório de Desenvolvimento e Avaliação de Jogos 

Educativos (LADEJE). O primeiro descreverá, com base nos princípios da Análise do 

Comportamento e do design iterativo, o procedimento de desenvolvimento de uma versão 

de um protótipo físico do jogo educativo digital Korsan e dados referentes à avaliação da 

usabilidade e do engajamento promovidos por esse jogo. O segundo apresentará dados de 

avaliação dos efeitos do jogo educativo de tabuleiro “O Espião” sobre comportamentos 

de prevenção de bullying e sua jogabilidade e o terceiro apresentará a avaliação dos 

efeitos do jogo “Space Ability: Fazendo contato com aliens” sobre os comportamentos 

de jogabilidade, engajamento e comportamentos sociais escolares. Espera-se com essa 

sessão apresentar os jogos como um recurso para o ensino bem como relatar seu processo 

de desenvolvimento e avaliação. 

 

SCD - 001 - SESSÃO COORDENADA 12 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, CEPE 11 - 

CONTINUUM  

 

1156 - VARIÁVEIS VERBAIS E SELEÇÃO CULTURAL  

 

NATHÁLIA MIEKO DA SILVA HOSOYA1; EMMANUEL ZAGURY TOURINHO2; 

PEDRO FELIPE DOS REIS SOARES3; JADE CRISTINE TRINDADE MARTINS4; 

ANA PAULA MARTINS CAVALCANTE ROCHA5; FELIPE LUSTOSA LEITE6.  

1.PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, MIRANDOPOLIS - SP 

- BRASIL; 2,3,4,5.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELÉM - PA - BRASIL; 

6.UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Metacontingência; Consequências Culturais Verbais; Interações 

Verbais  

 

Metacontingências descrevem relações funcionais entre contingências comportamentais 
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entrelaçadas (CCEs), o produto agregado (PA) resultante da coordenação desses 

entrelaçamentos e uma consequência cultural disponibilizada por um sistema social. 

Atualmente, há um crescente número de pesquisas experimentais que adotam a 

metacontingência como unidade de análise e muitos dos experimentos propostos já 

exploraram com algum sucesso o processo de seleção cultural. No geral, pesquisas de 

seleção cultural têm registrado e analisado o comportamento verbal dos participantes 

durante as sessões experimentais, para exemplificar o que ocorre no momento em que 

padrões de entrelaçamento emergem ou são descontinuados. Mas são poucas as pesquisas 

que avaliaram o efeito de interações verbais e consequências culturais verbais na seleção 

de CCEs+PAs. Os estudos apresentados nesta Sessão Coordenada destacam os eventos 

verbais como variáveis importantes a serem investigadas nas pesquisas que avaliam o 

processo de seleção cultural. Além disso, eventos verbais descritos como aprovação de 

comportamentos individuais ou entrelaçados que favorecem o grupo ou desaprovação 

social de comportamentos individuais ou entrelaçados que desfavorecem o grupo ainda 

não se encontram suficientemente descritos na literatura experimental de Análise 

Comportamental da Cultura e, portanto, constituem o foco das apresentações. 

 

SCD - 001 - SESSÃO COORDENADA 10 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, CEPE 08 - 

IACEP  

 

1160 - A DEPENDÊNCIA FUNCIONAL COMO EFEITO DA HISTÓRIA DE 

TREINO  

 

CARLOS AUGUSTO DE MEDEIROS1; LUCAS FERRAZ CÓRDOVA2; CAROLINA 

SANTOS NATIVIDADE3; FELIPE SOARES GERMANO4; LARISSA MAIA 

LEMGRUBER5.  

1,5.CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, BRASILIA - DF - BRASIL; 2.UFMS, 

CAMPO GRANDE - MS - BRASIL; 3.FAFIJAN, UFMS, JANDAIA DO SUL - PR - 

BRASIL; 4.UNB; UNICEUB, BRASÍLIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: comportamento verbal; independência funcional; treino  

 

Ao invés de buscar evidências que apontem, ou não, para a pertinência das predições com 

base na noção de independência funcional, proposta por Skinner, a presente sessão 

coordenada se destina a discutir a eficácia de procedimentos que propiciam histórias 

experimentais que criam condições para a observação de dependência funcional entre 

diferentes operantes verbais e entre as funções de ouvinte e falante. Trabalhos empíricos 

reportando o efeito de diferentes tipos de treinos serão apresentados e terão seus 

resultados e discussões teóricas debatidos.  

 

SCD - 001 - SESSÃO COORDENADA 16 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, CEPE 16 - 

CINP  

 

1171 - TECNOLOGIAS COMPORTAMENTAIS NO ENSINO - QUESTÕES 

CONCEITUAIS E DERIVAÇÕES EMPÍRICAS.  

 

MELANIA MOROZ CCCC1; VERÔNICA BENDER HAYDU2; MARCELA 
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ROBERTA JACYNTHO ZACARIN3; ROSANA VALIÑAS LLAUSAS4; CÍNTIA 

CÁSSIA FONSECA5; SILVIA REGINA DE SOUZA6.  

1,4,5.PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO:, SAO PAULO - SP - 

BRASIL; 2.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA,DEPARTAMENTO DE 

PSICOLOGIA GERAL E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO, LONDRINA - PR - 

BRASIL; 3.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA,PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO, LONDRINA - PR - BRASIL; 

6.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA LABORATÓRIO DE 

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS (LA, LONDRINA - 

PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Tecnologias Comportamentais; Programação de Ensino; Software 

Educativo  

 

A inserção de tecnologias no processo de ensino, envolvendo não apenas o uso de 

equipamentos, mas também de procedimentos apoiados em conhecimento científico, 

contribui para maior eficiência. Na atualidade, têm-se condições plenas de inserir 

alternativas tecnológicas informatizadas no processo de ensino, como as programações 

de ensino e o uso de softwares, que podem ser utilizadas para o ensino de conteúdos e 

habilidades relativos a diferentes áreas do conhecimento. O professor, como profissional 

do ensino, é o responsável pela promoção do aprendizado do aluno no contexto escolar e 

pode se beneficiar das possibilidades do uso da tecnologia. Para tanto, deve saber utilizar 

tanto o equipamento tecnológico informatizado (como computador, software, aplicativos, 

entre outros) quanto o não informatizado (manuais, jogos, entre outros); precisa saber 

elaborar a programação a ser aplicada e, além disso, deve conhecer os possíveis limites 

do uso de tecnologias. Na presente mesa, inicia-se com a reflexão conceitual sobre a 

inserção da tecnologia no contexto escolar, focalizando a produção de conhecimentos e 

de tecnologias comportamentais para esse contexto. Em seguida, há a apresentação de 

pesquisas aplicadas. Duas pesquisas com programação de ensino com uso de softwares 

educativos são apresentadas, focalizando, respectivamente, o ensino de espanhol para 

alunos do ensino médio e o ensino do comportamento de comparar para alunos do ensino 

fundamental, ambas realizadas em contexto coletivo. Ainda, apresenta-se a utilização de 

jogos educativos para o ensino de diferentes repertórios, no caso escolhas alimentares, 

relações monetárias e o ensino de leitura e escrita de palavras para crianças. 

 

SCD - 001 - SESSÃO COORDENADA 17 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, CEPE 15 - 

INPASEX  

 

1177 - TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR SOB A ÓTICA ANALÍTICO-

COMPORTAMENTAL: CONCEITOS, ESTUDOS E PERSPECTIVAS  

 

THIAGO VINICIUS MONTELEONE; MARIANNA GABRIELA DE BRITO; 

BÁRBARA MOHOR GOULART CORRÊA.  

PARADIGMA: CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO COMPORTAMENTO, 

SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Depressão; Modelos Experimentais; Ativação Comportamental  
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O Transtorno Depressivo Maior é considerado pela Organização Mundial de Saúde como 

uma das maiores causas de adoecimento e invalidez populacional ao redor do mundo. 

Com etiologia multideterminada e uma pluralidade de tratamentos, esse transtorno pouco 

foi estudado no último século pela perspectiva analítico-comportamental. Nesse sentido, 

o objetivo dessa sessão coordenada é apresentar o avanço conceitual e o desenvolvimento 

de tecnologias de intervenção produzidos pela análise do comportamento nas últimas 

décadas, por meio de três pesquisas: dois estudos conceituais e uma proposta de 

intervenção. A primeira pesquisa irá apresentar os modelos conceituais “tradicionais’ da 

depressão, contrapondo-os com a perspectiva analítico-comportamental deste transtorno. 

O segundo estudo se propõe a discutir os modelos experimentais da depressão e sua 

implicação para a compreensão dessa doença. Por fim, a terceira pesquisa irá demonstrar 

as possibilidades de intervenção, bem como apresentar a “Ativação Comportamental” 

como proposta de tratamento analítico-comportamental para a depressão. 

 

SCD - 001 - SESSÃO COORDENADA 15 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, CEPE 13 - 

ATITUDE  

 

1221 - ANÁLISES COMPORTAMENTAIS DO FEMINISMO E FEMINISMO 

NA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  

 

ALINE GUIMARÃES COUTO1; ANA ARANTES2; IZADORA RIBEIRO 

PERKOSKI3; LAIS DE GODOY NICOLODI4.  

1.UFPR, MARIAS & AMELIAS, CURITIBA - PR - BRASIL; 2.USP, MARIAS & 

AMELIAS, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 3.UEL, MARIAS & AMELIAS, LONDRINA - 

PR - BRASIL; 4.UFSCAR, MARIAS & AMELIAS, SÃO CARLOS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Feminismo; Metodologia; Patriarcado  

 

Como teoria social e movimento político, o Feminismo tem seu foco no fortalecimento 

de repertórios de contracontrole para acabar com a diferença de poder entre categorias de 

gênero. O machismo e o sistema patriarcal estão circunscritos nas relações sociais através 

também de práticas controladoras que oprimem a classe de mulheres e que legitimam a 

perpetuação deste controle opressivo dos homens sobre as mulheres e a concentração de 

poder na mão da classe masculina. Para modificar as relações de poder entre homens e 

mulheres, é necessário que as mulheres desenvolvam práticas de contracontrole efetivas. 

Com base nisso, os trabalhos aqui apresentados buscam estabelecer um diálogo entre a 

Teoria Feminista e a Análise do Comportamento, propondo formas de promover tais 

práticas de contracontrole por meio de análises conceituais e discussões metodológicas. 

O primeiro estudo tem como objetivo apresentar e discutir possíveis contribuições do 

feminismo para o desenvolvimento das metodologias de pesquisa da Análise do 

comportamento. O segundo estudo visa promover uma aproximação dos conceitos de 

patriarcado e agência de controle. O terceiro trabalho propõe uma análise comportamental 

do movimento feminista enquanto contracontrole ao controle opressivo exercido pela 

classe masculina, que por sua vez concentra mais reforçadores - poder. 
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SCD - 001 - SESSÃO COORDENADA 18 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, CEPE 17 - 

GERALDINA WITTER  

 

1291 - RESPONDENDO SOBRE COMPORTAMENTO RELACIONAL COM 

BEBÊS E PRÉ-ESCOLARES  

 

GRAZIELE THOMASINHO DE AGUIAR; ALESSANDRA CORNE CANOSA; 

LEYLANNE MARTINS RIBEIRO DE SOUZA; NATÁLIA MARIA SERTORI; 

MARIA STELLA COUTINHO DE ALCÂNTARA GIL.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, JABOTICABAL - SP - BRASIL; 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, ARARAQUARA - SP - BRASIL; 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SÃO CARLOS - SP - BRASIL; 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, BRASÍLA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Equivalência de Estímulos; Responder por Exclusão; Crianças  

 

A descrição e elucidação das aquisições de repertórios relacionais que acontecem do 

nascimento até o fim da primeira infância tem recebido pouca atenção nos estudos 

analítico-comportamentais. Há poucos relatos de estudos com participantes de até 36 

meses ou com crianças com deficiência visual, tanto para a compreensão do 

comportamento simbólico quanto para a compreensão da aquisição e expansão de 

vocabulário. Este trabalho tem por finalidade discutir quatro procedimentos que foram 

desenvolvidos por um grupo de pesquisa para o estudo experimental das aquisições de 

crianças até 36 meses e crianças pré-escolares com deficiência visual. As pesquisas 

realizadas investigaram processos básicos que constituem requisitos para o 

desenvolvimento de classes de estímulos equivalentes e para a aquisição rápida de 

vocabulário a partir do responder por exclusão. As duas primeiras apresentações 

destacarão o processo com Equivalência de Estímulos com crianças até 36 meses e 

crianças pré-escolares com deficiência visual e as duas últimas apresentações destacarão 

o Responder por Exclusão com crianças até 24 meses com desenvolvimento típico e com 

nascimentos pré-termo e baixo peso. Desta forma, os objetivos dos trabalhos desta sessão 

são: documentar a emergência de relações entre estímulos equivalentes por bebês até 24 

meses; certificar a manutenção e expansão de classes de equivalência de estímulos 

(incluindo palavras em Braille) com crianças com deficiência visual;  avaliar a ocorrência 

da aprendizagem por exclusão em crianças até 22 meses; e atestar o responder por 

exclusão e aprendizagem de relações desconhecidas por gêmeas de 20 meses, nascidas 

prematuras e com baixo-peso. Em conjunto, essas propostas poderão ajudar a mapear os 

eventos presentes na aquisição do comportamento relacional nos primeiros anos de vida. 

A persistência no estudo das aquisições relacionais poderá produzir referências empíricas 

para a aplicação. 

 

SCD - 001 - SESSÃO COORDENADA 2 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, CEPE 08 - 

IACEP  

 

1308 - AVALIAÇÃO FUNCIONAL DA ANSIEDADE E DE 

COMPORTAMENTOS-PROBLEMAS INFANTIS A PARTIR DE CASOS 

CLÍNICOS  
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GRAZIELA FREIRE VIEIRA; ADRIANA MARTINS PACHECO; GRACIELLY 

CAMPOS SIQUEIRA; JACKELINY TARSILA DE JESUS PONTES CARNEIRO.  

FESGO, GOIANIA - GO - BRASIL.  

Palavras-chave: Avaliação Funcional; Clínica-Escola; Comportamentos-Problema  

 

Este estudo tem como objetivo mostrar o uso da avaliação funcional como uma 

importante ferramenta para estruturação de um caso clínico, planejamento das estratégias 

de intervenção, e como instrumento de avaliação dos resultados obtidos.  A avaliação 

funcional visa identificar a função dos antecedentes e consequentes dos comportamentos-

problema e levantar as possibilidades de intervenção que serão conduzidas pelo terapeuta. 

O primeiro caso clínico se refere a uma mulher, 34 anos, casada, com queixa de ataques 

de pânico, sensações de morte iminentes e problemas conjugais. Dentre as estratégias 

utilizadas, destacam-se treino respiratório, relaxamento muscular progressivo, e 

hiperventilação. Os resultados mostraram uma redução dos níveis de ansiedade e maior 

autocontrole emocional. O segundo caso clínico é referente a uma criança de 10 anos, 

filha única, cuja queixa principal é irritabilidade excessiva nos contextos familiar e 

escolar, dificuldades de fazer amigos e perfeccionismo. Foi utilizado orientação para pais 

e treino em habilidades sociais com a criança. Os resultados mostraram que redução das 

respostas de irritabilidade e maior frequência de comportamentos desejados. O terceiro 

caso clínico se refere a uma criança de 4 anos, filho caçula, e cuja queixa clínica se refere 

à dificuldades em seguir regras e a choro excessivo diante de uma situação de frustração 

(e.g., ter um pedido negado pelos pais). As principais estratégias utilizadas foram 

economia de fichas e treino de pais. Os resultados mostram um aumento na frequência 

dos comportamentos de seguir regras e diminuição do choro. Todos os atendimentos 

foram realizados em Clínica-Escola de Psicologia e as intervenções clínicas foram 

baseadas nos pressupostos teóricos da Análise do Comportamento. 

 

SCD - 001 - SESSÃO COORDENADA 3 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, CEPE 09 - 

UNIVERSIDADE POSITIVO  

 

1332 - ESTUDOS SOBRE HISTÓRIA COMPORTAMENTAL: 

TRANSFERÊNCIA DE FUNÇÃO, RENOVAÇÃO E RESISTÊNCIA À 

MUDANÇAS  

 

CARLOS RENATO XAVIER CANÇADO1; JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA2; 

FÁBIO HENRIQUE BAIA3; RAFAEL PERES MACEDO4; POLIANA FERREIRA 

DA SILVA5; ALINA BARBOSA CABRAL BIANCO6; ROGERIO GUAITA DOS 

SANTOS BAIA7; FLÁVIA DA FONSECA HAUCK FERREIRA8; JOSELE ABREU 

RODRIGUES9; RAQUEL MOREIRA ALÓ10; ÍTALO SIQUEIRA DE CASTRO 

TEIXEIRA11; CARLOS EDUARDO COSTA12.  

1.UNB, LAGO SUL - DF - BRASIL; 2.UFSCAR, SAO CARLOS - SP - BRASIL; 

3,4,5,6,7.UNIRV, RIO VERDE - GO - BRASIL; 8,9,10,11.UNB, BRASILIA - DF - 

BRASIL; 12.UEL, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: História Comportamental; Resistência à Mudanças; Persistência  
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O comportamento atual dos organismos é determinado por variáveis ambientais presentes 

cuja função é estabelecida historicamente.  Cinco estudos serão apresentados em que os 

efeitos de variáveis histórias sobre o comportamento atual de humanos e não-humanos 

foram avaliados.  Almeida irá apresentar experimentos sobre os efeitos de histórias 

experimentais e extra-experimentais sobre a transferência de função. Implicações dos 

resultados para a análise de fenômenos como o preconceito, a xenofobia e a ansiedade 

serão discutidas.  O estudo de Baia e colaboradores foi conduzido com humanos para 

avaliar os efeitos de uma história remota de diferentes taxas de reforços sobre a renovação 

(i.e., a recorrência de comportamentos quando há mudanças no contexto de estímulos ao 

qual os organismos estão expostos). Os estudos de Hauck e colaboradores, e Teixeira e 

Cançado, conduzidos com ratos, avaliaram, respectivamente, os efeitos de histórias de 

exposição a diferentes atrasos do reforço e diferentes graus de dependência resposta-

reforço sobre a resistência do comportamento à mudanças.  Por fim, Costa irá apresentar 

uma série de experimentos com humanos e discutir o papel de diferentes eventos 

perturbadores em estudos sobre a resistência do comportamento à mudanças.  Os 

trabalhos apresentados nessa sessão coordenada têm como foco a análise dos efeitos de 

histórias recentes e remotas sobre o comportamento atual dos organismos.  Os resultados 

têm relevância teórica e implicações para um melhor entendimento de processos 

comportamentais como o controle de estímulos, a recaída comportamental e a resistência 

do comportamento à mudanças. 

 

SCD - 001 - SESSÃO COORDENADA 19 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, CEPE 18 - 

RACHEL KERBAUY  

 

1294 - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E SUCESSO ESCOLAR: PESQUISA 

E POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÕES  

 

LUISA SCHIVEK GUIMARÃES; DENIZE ROSANA RUBANO; FATIMA REGINA 

PIRES DE ASSIS; MARIA DE LOURDES BARA ZANOTTO; MÔNICA HELENA 

TIEPPO ALVES GIANFALDONI; CARINA BONTEMPI DE SOUSA; CAROLINA 

GARCIA SILVA; RODRIGO PERLI RIBEIRO E SILVA.  

PUC SP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Sucesso Escolar; Pesquisa; Prática  

 

O primeiro trabalho tem como objetivo a apresentação dos resultados produzidos a partir 

da análise do banco de dados com artigos científicos relacionados à temática do sucesso 

escolar. Nota-se como sua principal contribuição a leitura comportamental das possíveis 

variáveis produtoras do sucesso escolar, dada a quase ausência de pesquisas na área com 

este foco. Visto que poucos trabalhos realizaram observações e análises de instituições de 

ensino de sucesso, e nenhum deles o fez a partir da Análise do Comportamento, o segundo 

trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar as contingências que contribuem para o 

sucesso escolar em uma instituição de ensino considerada como bem-sucedida. Por fim, 

o terceiro trabalho tem como objetivo apresentar tecnologias de ensino produzidas pela 

Análise do Comportamento e que já foram comprovadamente validadas como produtoras 

de sucesso escolar. 
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SCD - 001 - SESSÃO COORDENADA 13 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, CEPE 12 - 

ELLO  

 

1277 - EQUIVALÊNCIA DE ESTÍMULOS E SEUS PRÉ-REQUISITOS EM 

IDOSOS COM E SEM COMPROMETIMENTOS NEUROCOGNITIVO  

 

SABRINA ROBERTA OLIVEIRA FONTANESI1; ANDRÉIA SCHMIDT2; FLÁVIA 

CAROLINE FIGEL3; MARIANA DUCATTI ALMEIDA4; MARINA RIBEIRO 

CAMARA5.  

1,2,3,4.USP - RP, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL; 5.UNAERP, RIBEIRAO PRETO - 

SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Equivalência de Estímulos; Transtornos Neurocognitivos; Afasia  

 

A população idosa tem crescido de forma significativa, sendo de grande importância o 

desenvolvimento de estratégias de atendimento e cuidado às necessidades desse grupo. 

Neste sentido, pesquisas que investiguem os processos envolvidos na manutenção ou 

perda de repertórios simbólicos nesta população são importantes para se encontrar formas 

eficazes de intervir nos déficits causados pelo envelhecimento. Estudos sobre a formação 

e manutenção de classes de equivalência por idosos têm sido conduzidos com o objetivo 

de compreender o efeito de transtornos neurocognitivos sobre repertórios verbais e sobre 

processos de controle de estímulos. Esses estudos têm sugerido que idosos saudáveis, 

com afasia, ou com transtornos neurocognitivos, são capazes de aprender discriminações 

condicionais que sustentam a formação de classes de equivalência, embora de forma mais 

lenta (necessidade de maior exposição ao ensino) e demandando procedimentos de ensino 

específicos, quando comparados a adultos jovens. O objetivo desta sessão coordenada é 

apresentar um conjunto de estudos sobre o desempenho de idosos em tarefas de identidade 

generalizada, de discriminações condicionais arbitrárias (auditivo-visuais e visuais-

visuais) e na formação/manutenção de classes de equivalência, utilizando estímulos 

relacionados a ações e objetos. Além disso, pretende discutir as implicações destes 

resultados para a compreensão dos déficits estudados e possibilidades de intervenções. 

 

SCD - 001 - SESSÃO COORDENADA 1 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, CEPE 07 - 

ITECC  

 

1305 - ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA FARMACOLOGIA 

COMPORTAMENTAL: EXPERIMENTOS E ANÁLISE  

 

WILLIAM EDUARDO PATARROYO SERNA1; FRANCISCO ANDESON 

GONÇALVES CARNEIRO2; FÁBIO LEYSER GONÇALVES3; MIRIAM GARCIA 

MIJARES4; LUCIANO FREITAS FELÍCIO5.  

1,2,4,5.USP, SAO PAULO - SP - BRASIL; 3.UNESP, BAURU - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Farmacologia Comportamental; Controle de estímulos; Administração 

de drogas  
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A Farmacologia e a Psicologia se encontram atualmente em constante interação. 

Historicamente, ambas as áreas têm contribuído entre elas de forma conceptual, com 

instrumentos e metodologias que tem permitidos grandes avanços entre se. Hoje, graças 

a fusão destas áreas, têm se desenvolvido metodologias experimentais e análises teóricas 

que permitem a estas irem além das limitações próprias dos seus campos, o que não nada 

estranho tendo em conta a constante tendência multidisciplinar no campo das ciências. A 

proposta da presente sessão coordenada é mostrar tanto aspectos teóricos e conceptuais, 

como experimentos próprios do produto desta fusão (e as suas contribuições), cujas 

metodologias e análise de resultados estariam grandemente limitados e em provavelmente 

impossibilidades se abordados por estas áreas por separado. A Psicofarmacologia como 

resultado da fusão de áreas tem a sua vez numerosas vertentes. Serão discutidos, com um 

olhar moderno, aspectos da Farmacologia Comportamental, uma destas vertentes, 

enfatizando um novo mundo de possibilidades pouco exploradas. 

 

SCD - 001 - SESSÃO COORDENADA 14 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, CEPE 13 - 

ATITUDE  

 

1298 - ENSINO DE COMPORTAMENTO VERBAL , ALFABETIZAÇÃO E 

BRINCADEIRAS SOCIAIS EM CRIANÇAS COM TEA  

 

ISABELLA DEBONE1; LUISA SCHIVEK GUIMARÃES2; RENATO AMADEI 

NOGUEIRA3.  

1.PUC - SP, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2.PUC SP, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 

3.AUTONOMO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Autismo; Comportamento Verbal; Brincadeiras sociais  

 

Crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro do Autismo apresentam dificuldade 

na comunicação e na interação social e quanto mais cedo se inicia a intervenção melhor 

será o prognóstico. Dentro desse contexto, procedimentos que visam desenvolver o 

comportamento verbal vocal e o ensino da interação social de forma adequada, através de 

brincadeiras sociais, tonam-se muito relevantes durante uma intervenção para que a 

criança com TEA consiga se comunicar e interagir com o outro de maneira funcional. 

Outro aspecto que auxilia nesses dois fatores (comunicação e interação social) é a 

alfabetização. A criança alfabetizada poderá desenvolver melhor sua comunicação 

através da escrita e da leitura contribuindo para o aprimoramento na interação social. Com 

isso, essa sessão coordenada tem como objetivo demonstrar procedimentos que visam 

desenvolver essas três áreas (comportamento verbal vocal, brincadeiras sociais e 

alfabetização) que são de fundamental importância no atendimento com crianças com 

TEA. 

 

SCD - 001 - SESSÃO COORDENADA 6 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, CEPE 09 - 

UNIVERSIDADE POSITIVO  

 

1339 - SKINNER VAI AO CINEMA: ANÁLISES FUNCIONAIS DE FILMES  
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ANA KARINA C.R. DE-FARIAS1; MICHELA RODRIGUES RIBEIRO2; CARLOS 

AUGUSTO DE MEDEIROS3; JESSICA GOMES CORDEIRO4; FELIPE 

EPAMINONDAS5; ANDRÉ AMARAL BRAVIN6; FÁBIO HENRIQUE BAIA7; 

DIEGO DA SILVA LIMA8.  

1.SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, BRASILIA - DF - 

BRASIL; 2,3.CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, BRASILIA - DF - BRASIL; 

4.INSTITUTO BRASILIENSE DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO, BRASILIA - DF 

- BRASIL; 5.UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 

6,8.UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) – CAMPUS JATAÍ, JATAÍ - GO - 

BRASIL; 7.UNIVERSIDADE DE RIO VERDE, RIO VERDE - GO - BRASIL.  

Palavras-chave: Skinner vai ao cinema; Análise de filmes; Análises funcionais  

 

A realização de análises funcionais é objetivo central de analistas do comportamento em 

qualquer área de atuação. Portanto, seu treino é de fundamental importância. A série de 

livros "Skinner vai ao cinema" objetiva facilitar esse treino por meio da apresentação de 

análises de comportamentos de personagens fictícios de filmes e, também, de livros. A 

prática de analisar obras de arte não é propriamente uma novidade. Em diversas 

universidades, há professores que lançam mão dessa estratégia a fim de demonstrar, em 

sala de aula, os princípios teóricos discutidos em suas disciplinas. A preocupação com a 

generalização dos comportamentos aprendidos com as aulas expositivas e leitura de 

textos (ou seja, a preocupação com a capacidade de os alunos aplicarem o conhecimento 

em situações reais) faz com que muitos professores desenvolvam atividades extras, com 

o objetivo de dinamizar o aprendizado. O ensino é facilitado, e mais reforçador, quando 

são utilizados recursos alternativos. Utilizar filmes, livros, músicas e outras obras de arte 

torna-se relevante à medida que as pessoas têm grande facilidade de acesso a cinemas, 

canais abertos e fechados de televisão, livros impressos ou digitais, e sites de pesquisa. 

Olhar a mesma obra a partir de um novo referencial, relacionar o comportamento das 

personagens às explicações dadas pelo professor e à sua abordagem psicológica, permite 

ao aluno vislumbrar a aplicação da teoria e discutir seus prós e contras, mesmo 

considerando que as obras podem oferecer informações limitadas a respeito das variáveis 

presentes na determinação do comportamento das personagens. A presente sessão 

abordará, brevemente, temas como mentira, seguimento de regras, pornografia, 

masturbação, relacionamentos amorosos, comportamento do consumidor e consumo de 

tabaco, por meio de análises do livro "A vez da minha vida", e dos filmes "Como não 

perder essa mulher" e "Obrigado por fumar". 

SCD - 001 - SESSÃO COORDENADA 4 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, CEPE 11 - 

CONTINUUM  

 

1435 - A NOÇÃO SKINNERIANA DE PUNIÇÃO: PESQUISAS, 

INTERPRETAÇÕES E IMPLICAÇÕES  

 

DENIGÉS MAUREL REGIS NETO1; DEBORAH PAZ DE ALMEIDA2; NATALIA 

MUCHERONI3; LOUISE DE FRANÇA MONTEIRO4; ULISSES ALBERTO 

MIRANDA NETO5; ARTHUR RIBEIRO DA COSTA E SILVA6; CARLA MARTINS 

ADAN GIANFALDONI7; PAULO EMANUEL CENACCHI PEREIRA8; BRUNA 

COLOMBO9; MARCUS BENTES DE CARVALHO NETO10.  
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1,2,3,4,5,6,8.PUC-SP, SAO PAULO - SP - BRASIL; 7.UNIP - SP, SAO PAULO - SP - 

BRASIL; 9,10.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA), PARÁ - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Controle aversivo; Punição; B. F. Skinner  

 

A punição pode ser compreendida a partir de duas perspectivas: simétrica e assimétrica. 

Em relação a perspectiva assimétrica, a primeira definição é apresentada no livro The 

Behavior of Organisms (1938), sendo refinada em 1953 na obra Science and Human 

Behavior. Pretende-se descrever a análise experimental realizada na década de 30 e 

apontar o debate posterior feito pelo autor em 1953, no qual estende a definição de 

punição para interpretação de fenômenos humanos. Primeiramente apresentar-se-á uma 

revisão sobre as pesquisas experimentais realizadas na década de 30, das quais derivou-

se o primeiro conceito de punição. Em seguida, será exposto um levantamento com base 

na obra Science and Human Behavior, que rastreou e classificou os trechos que continham 

palavras com o prefixo punish. Os resultados mostram que Skinner debate as implicações 

da punição ao longo de sua obra principalmente durante os capítulos destinados as 

agências de controle e os capítulos O Eu, Autocontrole e Análise de casos Complexos. 

Assim, pode-se concluir que a definição de punição descrita no livro de 1953 tem um 

papel importante no decorrer da obra após sua apresentação. Por fim, a partir desses 

resultados, pretende-se discutir as implicações da definição Skinneriana de punição para 

a Análise do Comportamento humano. 

 

SCD - 001 - SESSÃO COORDENADA 7 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, CEPE 11 - 

CONTINUUM  

 

1532 - NEURODESENVOLVIMENTO E TRANSTORNO DO ESPECTRO 

AUTISTA: “É SÓ UMA FASE?”  

 

DANIELA TSUBOTA ROQUE; ROSA MAGALY C. B. DE MORAIS; MIRIAN DE 

CESARO REVERS BIASÃO.  

PROTEA - IPQHCFMUSP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: autismo; neurodesenvolvimento; diagnóstico precoce  

 

O transtorno do espectro autista (TEA) não é raro. Estimativas do centro de diagnóstico 

e controle de doenças americano apontam para uma prevalência de 1% na população em 

geral. Apesar de descrito pela primeira vez na década de 40, só nas últimas décadas 

observamos avanços no estudo da etiologia, com ênfase no diagnóstico precoce. Hoje 

sabemos que o TEA tem uma base neurobiológica bem definida. As apresentações 

fenotípicas resultam da interação entre a genética e ambiente. As pesquisas se debruçam 

na definição de biomarcadores, bem como clusterização de perfis funcionais. Uma vez 

que o TEA continua sem cura, o objetivo é oferecer tratamentos medicamentosos e não 

medicamentosos personalizados, contribuindo para um melhor prognóstico e qualidade 

de vida do indivíduo afetado. O conhecimento sobre o desenvolvimento típico adequado 

para a faixa etária e ambiente cultural e a diferenciação entre o desenvolvimento 

desarmônico e atípico é fundamental para identificação de população de risco. A 

implantação de terapêutica que contribua com a neuroplastidade do organismo em 
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formação e com o ganho funcional deve ser o norte dos planos terapêuticos individuais. 

Por isso, o suporte de escalas e instrumentos para a caracterização dos estágios de 

interação social, linguagem e comportamentos estereotipados precisam estar no escopo 

primário dos profissionais que se dispõe a trabalhar com crianças e adolescentes com 

atraso no neurodesenvolvimento. Essa sessão tem como objetivo apresentar e discutir as 

características do neurodesenvolvimento típico e atípico e o uso dos instrumentos e 

escalas de avaliação no diagnóstico dos transtornos do neurodesenvolvimento, 

especialmente o TEA.O objetivo dessa apresentação é mostrar as alterações que ocorrem 

nas etapas do neurodesenvolvimento, culminando nos sintomas de TEA e relacionar essas 

alterações neurológicas aos comportamentos identificados nas crianças com o transtorno 

desde o primeiro ano de vida. 

 

SCD - 001 - SESSÃO COORDENADA 21_ 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, CEPE 16 

- CINP  

 

1488 - O PAPEL DA EVOCAÇÃO NA PSICOTERAPIA ANALÍTICA 

FUNCIONAL (FAP)  

 

CLAUDIA KAMI BASTOS OSHIRO; DANIEL AFONSO ASSAZ; JOANA 

FIGUEIREDO VARTANIAN; GABRIELA OLIVEIRA LIMA; ALAN SOUZA 

ARANHA.  

USP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Psicoterapia Analítica Funcional; Evocação; Consequenciação  

 

A presente sessão coordenada tem como objetivo discutir o papel da evocação (Regra 2) 

no mecanismo de mudança clínica da Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) e apresentar 

dados de pesquisas conduzidas no Laboratório de Terapia Comportamental da 

Universidade de São Paulo. A principal hipótese é que a evocação pode aumentar a 

probabilidade de emissão de comportamentos clinicamente relevantes, aumentando assim 

a consequenciação de tais comportamentos. Iniciaremos a discussão com a apresentação 

intitulada “Como evocar comportamentos clinicamente relevantes”, que será seguida de 

três outras apresentações com dados de pesquisas, a saber: “O impacto da evocação sobre 

a mudança clínica na FAP”, “A evocação em FAP no atendimento a vítimas de abuso 

sexual com Transtorno de Estresse Pós-traumático” e “Mecanismos de mudança 

envolvidos na alteração de comportamentos clinicamente relevantes de dependentes 

químicos”. 

 

SCD - 001 - SESSÃO COORDENADA 22 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, CEPE 07 - 

ITECC  

 

1587 - ESTUDOS EXPERIMENTAIS DE TRANSFERÊNCIA DE FUNÇÃO 

EMPREGANDO O INSTRUMENTO DE DIFERENCIAL SEMANTICO  

 

CAROLINA COURY SILVEIRA1; WILLIAM FERREIRA PEREZ2; JOÃO 

HENRIQUE DE ALMEIDA3; JULIO CÉSAR DE ROSE4; MARCELO VITOR 
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SILVEIRA5; MARIÉLE DE CÁSSIA DINIZ CORTEZ6; ANDRÉIA SCHMIDT7.  

1,3,4,5,6.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SÃO CARLOS - SP - 

BRASIL; 2.PARADIGMA CENTRO DE CIENCIAS DO COMOPORTAMENTO, SÃO 

PAULO - SP - BRASIL; 7.UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, RIBEIRÃO PRETO - SP 

- BRASIL.  

Palavras-chave: Equivalência de Estímulos; Transferência de Função; Diferencial 

Semântico  

 

Por pouco mais de uma década o instrumento de Diferencial Semântico adaptado por 

Bortoloti e de Rose tem proporcionado a mensuração quantitativa do significado em 

diferentes estudos sobre classes de estímulos equivalentes, permitindo o aprofundamento 

no conhecimento desse fenômeno. Nessa sessão coordenada serão apresentados 

diferentes trabalhos que empregaram esse instrumento para avaliações diversas. Serão 

apresentados dados de pesquisa referente ao estudo estímulos significativos com natureza 

diferente das já investigadas anteriormente (como palavras, imagens afetivas ou faces 

expressando emoções de medo, tristeza) que tiveram a transferência de suas funções 

realizada para classes de estímulos equivalentes medidas pelo diferencial semântico. 

Também serão apresentados dados mostrando a eficácia desse instrumento para investigar 

manutenção da transferência de funções e evidências desse fenômeno via classes 

estabelecidas por exclusão. Portanto, esse conjunto de estudos evidencia a importância 

do uso e a generalidade de aplicação desse instrumento em pesquisas básicas sobre 

equivalência de estímulos. 

 

SCD - 001 - SESSÃO COORDENADA 9 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, CEPE 13 - 

ATITUDE  

 

1639 - ANÁLISE DE CONTINGÊNCIAS NA TERAPIA ANALÍTICO-

COMPORTAMENTAL:QUESTÕES CONCEITUAIS,EMPÍRICAS E ENSINO  

 

JAN LUIZ LEONARDI1; ANA CAROLINA CENEVIVA MACCHIONE2; 

FERNANDO ALBREGARD CASSAS3; SONIA BEATRIZ MEYER4; MAIRA 

PEREIRA TOSCANO5.  

1,5.USP / NÚCLEO PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2,3,4.NÚCLEO 

PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise Funcional; Análise De Contingências; Terapia Analítico 

Comportamental  

 

A análise de contingências é diversas vezes referida na literatura como ferramenta 

fundamental para a atuação do terapeuta analítico-comportamental. Essa sessão 

coordenada tem como objetivo apresentar análises e relatos de pesquisas que discutem 

algumas das dificuldades enfrentadas quando terapeutas clínicos fazem análises de 

contingências no modelo de Terapia Analítico-Comportamental brasileiro, 

problematizando o status da pesquisa clínica nessa abordagem. Com isso, busca-se que o 

ouvinte possa ter acesso a um panorama geral de como está a pesquisa e a atuação com 
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análise de contingências realizadas por terapeutas clínicos brasileiros. Apresenta-se uma 

visão crítica da prática clínica no que tange ao tema “análise de contingências”. 

 

SCD - 001 - SESSÃO COORDENADA 23 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, CEPE 08 - 

IACEP  

 

1614 - A PSICOTERAPIA ANALÍTICA FUNCIONAL E A IMPORTÂNCIA DA 

CONEXÃO SOCIAL EM VÍTIMAS DE ABUSO  

 

ELISANGELA FERREIRA SILVA1; FERNANDA RESENDE MOREIRA2; 

GABRIELA OLIVEIRA LIMA3; CLAUDIA KAMI BASTOS OSHIRO4.  

1.CONSULTÓRIO PARTICULAR, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2,3,4.UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Psicoterapia Analítica Funcional; Conexão Social; Abuso sexual  

 

A solidão pode levar a distúrbios do sono, aumento da pressão arterial, aumento do 

cortisol, alterações da expressão genética nas células imunes e aumento da depressão, 

enquanto a conexão social pode diminuir os riscos à saúde. A conexão social é também 

um fator de proteção e de redução da vulnerabilidade em vítimas de abuso sexual. As 

vítimas de abuso sexual infantil têm como consequências sociais a dificuldades de 

regulação do afeto, estabelecimento de relações de apego seguro, padrão de retraimento, 

desconfiança, redução de comportamentos pró-sociais como: compartilhar, ajudar e se 

associar ao outro; e padrão de relacionamentos superficiais. Observa-se que tais 

dificuldades se estendem até a fase adulta, caracterizando-se como dificuldades em 

manter e criar relacionamentos interpessoais que sinalizam intimidade e vulnerabilidade. 

Nesse contexto, a Psicoterapia Analítica-Comportamental (FAP) pode auxiliar na 

melhora das dificuldades de repertório social e de relacionamento das vítimas de abuso 

aumentando as chances de conexão social. Os dados experimentais sugerem que as 

vítimas adultas de abuso sexual apresentam esquivas de relacionamentos de intimidade, 

confiança e vulnerabilidade, os quais diminuem após a utilização da FAP e aumentam os 

comportamentos funcionalmente opostos. Desse modo, os dados de revisão da literatura 

relacionados as vítimas de abuso sexual infantil e os dados experimentais coletados com 

vítimas adultas nos permitem concluir que a FAP auxilia na construção de repertórios que 

aumentam a conexão social, fator importante para a diminuição das chances de 

revitimização e da perpetuação do ciclo de violência intrafamiliar. A presente sessão 

coordenada tem como objetivos: 1) demonstrar como a FAP desenvolve conexão social 

por meio de seus mecanismos de modificação do comportamento.  2) caracterizar o abuso 

sexual infantil e suas consequências ressaltando os padrões de relacionamento 

interpessoal de crianças que foram vítimas 3) apresentar dados experimentais de 

delineamento de caso único, em três clientes, com o uso da Psicoterapia Analítica 

Funcional (FAP) no tratamento de TEPT por abuso sexual. 

 

SCD - 001 - SESSÃO COORDENADA 8 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, CEPE 12 - 

ELLO  

 

1601 - TRANSFORMAÇÃO DE FUNÇÃO EM RELAÇÕES DE 
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COORDENAÇÃO, OPOSIÇÃO E COMPARAÇÃO.  

 

JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA1; GABRIELA DOS SANTOS2; WILLIAM 

FERREIRA PEREZ3; ILA LINARES LINARES4; TÁHCITA MEDRADO MIZAEL5; 

JULIO CÉSAR DE ROSE6; ALNA CAROLINA MENDES PARANHOS7.  

1,5,6.UFSCAR, SÃO CARLOS - SP - BRASIL; 2,3,4.PARADIGMA CENTRO DE 

CIENCIAS DO COMPORTAMENTO, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 7.UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO PARÁ, BELÉM - PA - BRASIL.  

Palavras-chave: Transformação de Função; Similaridade e Oposição; Comparção  

 

Uma das diferenças mais frequentemente destacadas entre os modelos do paradigma de 

equivalência de estímulos e a teoria das molduras relacionais, é a diversidade de 

possibilidades de relações entre estímulos que o segundo permite investigar. Diferentes 

dicas contextuais estabelecem diferentes relações entre os estímulos envolvidos num dado 

responder relacional. Nessa sessão coordenada, serão apresentadas diferentes evidências 

empíricas dessa diversidade de relações na transformação de uma variedade de funções 

de natureza também bastante diversificada. O primeiro trabalho mostra a transformação 

de funções emocionais por meio de dicas contextuais de comparação maior e menor que. 

O segundo um efeito de dicas contextuais de comparação para relações arbitrarias e não 

arbitrária. O terceiro trabalho mostra como se dão relações de equivalência estabelecidas 

via relações de oposição. O último estudo mostra a transformação de uma resposta 

operante controlada por dicas contextuais em molduras de coordenação com dicas de 

comparação. Todos os procedimentos descritos permitem destacar a complexidade e a 

importância que relações verbais tem para o estudo experimental do comportamento. 

 

SCD - 020 - SESSÃO COORDENADA 20 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, CEPE 15 - 

INPASEX  

 

1544 - INCLUSÃO DA FAMÍLIA NA TERAPIA INFANTIL: TRATAMENTOS 

EMPIRICAMENTE SUSTENTADOS  

 

ANA CAROLINA CENEVIVA MACCHIONE1; MARIANNA GABRIELA DE 

BRITO2; FERNANDA RESENDE MOREIRA3.  

1.PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2.PARADIGMA, SÃO PAULO - SP - 

BRASIL; 3.IP/USP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Família; Terapia Infantil; Prática Baseada Em Evidências  

 

Os pais são importantes agentes de mudança do comportamento de seus filhos. Nesse 

sentido, é de extrema relevância a sua adesão e inclusão na terapia infantil. Os 

treinamentos de manejo de comportamentos para pais (Behavioral Parent Training – 

BPT) surgiram na década de 60, com o objetivo de ensinar competências parentais mais 

saudáveis, a fim de diminuir comportamentos-problema (como agressividade, 

hiperatividade, acessos de raiva e dificuldade em seguir regras) de crianças em idade 

escolar, a partir de princípios da análise do comportamento aplicada. Atualmente, alguns 

programas oriundos deste tipo de intervenção têm sido considerado “padrão-ouro” pela 
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APA, principalmente para tratamento de comportamentos disruptivos, como, por 

exemplo, o Parent Child Interaction Therapy (PCIT) e o Incredible Years (IY) que serão 

apresentados nesta atividade. 
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GIE - 001 - GRUPO DE INTERESSE ESPECIAL 4 09/09/2016 de 14:30 às 16:30, 

CEPE 05 - PARADIGMA  

 

1320 - ANÁLISE COMPORTAMENTAL DA CULTURA  

 

ANDRÉ THIAGO SACONATTO1; FELIPE LUSTOSA LEITE2.  

1.PUC-SP, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2.UNIFOR, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise do Comportamento; Cultura; Comportamento Social  

 

Área, tema de interesse do grupo: Análise comportamental da cultura, investigações 

históricas e conceituais, básicas e aplicadas em análise comportamental da cultura. 

 

Justificativa para criação do grupo: Na última década tem crescido consideravelmente o 

interesse de pesquisadores brasileiros pelo estudo de fenômenos socioculturais em 

Análise do Comportamento. Atualmente há grupos de pesquisa na área em diversas 

universidades brasileiras, em todas as regiões do Brasil. Esse grupo de pesquisadores 

vem realizando ocasionais reuniões, inclusive com um Simpósio de cultura realizado no 

Encontro da ABPMC de 2015. Esse GIE visa criar contingências para diálogo entre os 

interessados no tema e traçar planos de trabalho comuns. 

 

Missão e/ou objetivos do grupo: Promover o estudo/pesquisa/análise de fenômenos 

socioculturais sob a ótica da Análise do Comportamento bem como suas aplicações. 

Outro objetivo é incentivar o diálogo com outras areas do conhecimento. 

 

Descrição dos campos e/ou áreas de interesse do grupo:  Análise do comportamento e 

cultura e áreas afins. 

 

Descrição dos membros que podem participar do grupo:  Alunos de graduação e pós 

graduação em Análise do Comportamento bem como de outras areas interessadas em 

fenômenos socioculturais interessados no diálogo com a Análise do Comportamento. 

Poderão participar do grupo de interesse profissionais interessados tanto em pesquisa 

quanto na aplicação do tema do grupo de interesse. 

 

O GIE terá propostas de ações, eventos e/ou publicações que o grupo pretende produzir 

como por exemplo: Criação de plataforma digital reuniando pesquisadores e trabalhos 

da área, organização de eventos, revisão da agenda de pesquisa da área e revisão dos 

trabalhos produzidos. 

 

GIE - 001 - GRUPO DE INTERESSE ESPECIAL 1 08/09/2016 de 15:20 às 17:20, 

CEPE 15 - INPASEX  
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1273 - GRUPO DE INTERESSE ESPECÍFICO: FEMINISMO, ESTUDOS DAS 

MULHERES E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  

 

ALINE GUIMARÃES COUTO1; IZADORA RIBEIRO PERKOSKI2.  

1.UFPR, MARIAS E AMÉLIAS, CURITIBA - PR - BRASIL; 2.UEL, MARIAS E 

AMÉLIAS, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Feminismo; Mulheres; Gênero  

 

O feminismo é a luta contra a dominação das mulheres, tendo seu foco no 

contracontrole para o fim da diferença de poder entre gêneros. Como movimento social, 

ele pretende levar as mulheres à tomada de consciência da opressão e da exploração a 

que são submetidas pelas práticas culturais patriarcais na sociedade. A construção de 

um corpo teórico-político que embase esse movimento torna necessário estudar as 

relações entre comportamentos de homens e mulheres, pressupondo a análise de 

contingências sociais para interpretar os fenômenos descritos em termos do 

comportamento dos envolvidos nas práticas sociais patriarcais. A Análise do 

Comportamento tem produzido poucos esforços organizados nesse sentido, o que torna 

a discussão do feminismo pela comunidade urgente e compatível com o momento de 

mobilização política que vivemos. O GIE, em seu segundo ano de realização, promove 

aproximação entre as duas áreas, visando gerar a adoção de posições epistemológicas e 

éticas úteis e coerentes com a nossa prática, bem como a integração entre mulheres 

analistas do comportamento interessadas no estudo da condição feminina. 

 

GIE - 001 - GRUPO DE INTERESSE ESPECIAL 2 08/09/2016 de 15:20 às 17:20, 

CEPE 16 - CINP  

 

1703 - OBM: ANÁLISE DO COMPORTAMENTO NAS ORGANIZAÇÕES  

 

ELEN GONGORA MOREIRA1; HELDER LIMA GUSSO2.  

1.UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ, LONDRINA - PR - BRASIL; 

2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, FLORIANÓPOLIS - SC - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Análise do comportamento nas organizações; Comportamento 

organizacional; Gestão do comportamento organizacional  

 

O GIE Análise do Comportamento nas Organizações (OBM) vem ocorrendo na 

ABPMC desde 2010. Ele foi criado por ainda ser pouco frequentes pesquisas e 

intervenções realizadas em OBM no Brasil. As ações realizadas hoje no país são 

basicamente constituídas por atividades isoladas de poucos pesquisadores e 

profissionais. Em 2013, em especial, a única linha de pesquisa em um programa de pós-

graduação do país que trabalhava diretamente com formação de mestres e doutores em 

“análise do comportamento em processos organizacionais, trabalho e aprendizagem”, na 

Universidade Federal de Santa Catarina, foi extinta com a aposentadoria dos professores 

que a coordenavam, sem substituição por novos professores com qualificação na área. 

Nesse sentido, fica ainda mais evidenciada a necessidade de articular ações que 
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promovam o trabalho com Análise do Comportamento no campo de atuação 

organizacional e do trabalho. 

 

GIE - 001 - GRUPO DE INTERESSE ESPECIAL 5 09/09/2016 de 14:30 às 16:30, 

CEPE 06 - GRADUAL  

 

1697 - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO, USO DE JOGOS E 

TECNOLOGIAS INTERATIVAS NO ENSINO E INTERVENÇÃO  

 

GABRIELE GRIS; MARIA CLARA JAEGER GODOY.  

UEL, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Jogos educativos; Análise do comportamento; Tecnologia  

 

O desenvolvimento de tecnologias, enquanto aplicação de conhecimentos científicos a 

problemas de importância cotidiana na vida das pessoas foi há muito tempo discutido 

por Skinner, inclusive no contexto da Educação. Apesar de pesquisas experimentais e 

aplicadas na Análise do Comportamento terem produzido procedimentos de ensino 

eficazes em diversos contextos, verifica-se uma dificuldade dos profissionais da área em 

entrar em contextos formais de educação. A promoção de tecnologias variadas que, 

além de eficazes, apresentem outros componentes, como serem motivadoras para os 

aprendizes pode oferecer um caminho para a inserção de analistas do comportamento no 

contexto educacional. Jogos educativos destacam-se como uma ferramenta eficaz no 

ensino de novos repertórios, pois além de apresentarem caráter motivacional, possuem 

correspondências com teorias de ensino analítico comportamentais, que destacam a 

importância de planejar contingências específicas aos comportamentos do aprendiz e 

promover ambientes de ensino reforçadores. O diálogo com outras áreas do 

conhecimento voltadas ao desenvolvimento de jogos pode somar às tecnologias com 

base analítico-comportamentais na produção de jogos educativos. Espera-se que a partir 

do Grupo de Interesse seja possível: desenvolver jogos educativos de base analítico-

comportamental para aplicação em contexto formal e informal de ensino; Propagar 

esses jogos para contextos de aplicação; Fomentar a produção acadêmica sobre 

tecnologias comportamentais, em especial jogos educativos, para ensino de habilidades 

acadêmicas e sociais; Promover um espaço de discussão anual sobre o desenvolvimento 

de jogos e tecnologias educativas, mapeando a produção atual com vistas ao avanço da 

produção; Promover aproximação teórica e empírica entre a Análise do Comportamento 

e outras áreas de conhecimento destinadas ao desenvolvimento de jogos, como o Game 

Design e afins. 

 

GIE - 003 - GRUPO DE INTERESSE ESPECIAL 3 08/09/2016 de 15:20 às 17:20, 

CEPE 18 - RACHEL KERBAUY  

 

1707 - PESQUISA DE PROCESSO-RESULTADO EM TERAPIA ANALÍTICO-

COMPORTAMENTAL  
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DENIS ROBERTO ZAMIGNANI; SONIA BEATRIZ MEYER.  

PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Clínica analítico-comportamental; Estudo de processo-resultado; 

Estudo de processo-resultado  

 

O estudo de processo-resultado tem produzido importantes achados sobre mecanismos 

de mudança do processo terapêutico. As pesquisas brasileiras têm se destacado na 

produção de conhecimento na área. O grupo visa promover o diálogo entre 

pesquisadores brasileiros e sul americanos e interessados na linha de pesquisa de 

processo-resultado em terapia analítico-comportamental. Visa compartilhar 

conhecimento, promover colaborações e parcerias para o desenvolvimento de pesquisas 

interinstitucionais na área clínica, bem como o desenvolvimento de publicações de 

interesse para a área. 

 

GIE - 006 - GRUPO DE INTERESSE ESPECIAL 6 09/09/2016 de 14:30 às 16:30, 

CEPE 07 - ITECC  

 

1709 - COACHING  

 

NICODEMOS BATISTA BORGES1; MARIANA JANUÁRIO SAMELO2.  

1.INB E UNIVERSIDADE SÃO JUDAS, SAO PAULO - SP - BRASIL; 

2.UNIVERSIDADE PAULISTA, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Coaching;Comportamento;Prática de coaching  

 

A demanda por serviços de coaching tem crescido nos últimos anos. Além disso, tem 

sido mais comum discussões a respeito dessa prática nos encontros da ABPMC. Assim, 

faz-se necessário um fórum de discussão para a organização da subárea dentro da 

análise do comportamento. 

O grupo tem uma pesquisa em andamento que pretende apresentar os resultados neste 

encontro. Além disso, estamos construindo uma biblioteca virtual a respeito do tema. 

No encontro de 2016, haverá ainda um mini-curso ministrado por um dos membros do 

GIE-Coaching e uma ou duas mesas-redondas para debater o tema, sendo uma delas 

uma discussão que envolverá os GIEs de coaching e de OBM. 

 

 

 

GIE - 007 - GRUPO DE INTERESSE ESPECIAL 7 09/09/2016 de 14:30 às 16:30, 

CEPE 08 - IACEP  

 

1740 - A TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA (DBT)  

 

JAN LUIZ LEONARDI; DAN JOSUA.  

PARADIGMA/DIALECTICA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  
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Palavras-chave: Terapia comportamental dialética; Terapia comportamental; Terapia 

analítico-comportamental  

 

A Terapia Comportamental Dialética (DBT) era pouco conhecida no Brasil até 2015, 

quando ocorreu pela primeira vez neste país o DBT Intensive Training, formação oficial 

oferecida pelo Behavioral Tech, da qual participaram diversos analistas do 

comportamento experientes com formação sólida em Terapia Analítico-

Comportamental. Desde então, muitos terapeutas e estudantes têm demonstrado 

interesse em conhecer melhor essa modalidade de terapia, mas são poucos os 

profissionais que têm domínio conceitual e prático sobre ela. Em vista disso, este Grupo 

de Interesse Especial, a se reunir pela primeira vez no XXV Encontro da ABPMC, tem 

dois objetivos: (1) estabelecer uma interlocução entre os poucos especialistas em DBT 

que existem no Brasil; (2) favorecer a aproximação de iniciantes ou curiosos nessa 

abordagem terapêutica. Espera-se, com isso, articular ações que promovam o 

desenvolvimento da DBT no Brasil. 

 

GIE - 165 - GRUPO DE INTERESSE ESPECIAL 8 09/09/2016 de 14:30 às 16:30, 

CEPE 01 - IBAC  

 

1737 - DISSEMINAÇÃO NA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO PARA O 

GRANDE PÚBLICO: PROJETO ABPMC COMUNIDADE  

 

DENIS ROBERTO ZAMIGNANI; MARCELA DE OLIVEIRA ORTOLAN.  

PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Comunidade; Disseminação Da Análise Do Comportamento; 

Educação  

 

O Projeto ABPMC Comunidade vem sendo realizado desde 2002. Tem por objetivo 

levar a ABPMC para além dos seus associados por meio de um projeto educativo que 

promova a divulgação da área e, sobretudo, proporcione a aquisição de conhecimentos 

úteis para o público externo. Historicamente o projeto tem sido realizado por meio de 

palestras durante o Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina Comportamental, 

dentro de uma programação especial para o público leigo, e sempre na mesma cidade do 

evento. Este ano o projeto foi ampliado, com palestras programadas para 

diferentes cidades do país, durante o ano todo, e por meio da publicação de textos 

focados no público leigo em Análise do Comportamento. O grupo tem como objetivo 

reunir coordenadores do projeto em todo o país e pessoas interessadas em contribuir 

com o projeto.  
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CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 48 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

08 - ANTONIO ARMINDO CAMILLO  

 

1165 - GÊNERO, É PRA VER OU PRA COMER?  

 

ALICE COLINA AVILA PINTO SALES.  

UNB, BRASILIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Gênero; Sexualidade; Poliamor  

 

Com os avanços nos estudos de gênero e com base nas novas estruturas familiares e 

sociais se faz necessário que o psicólogo conheça os conceitos básicos sobre o tema. O 

trabalho visa apresentar um panorama básico do que é gênero e sexualidade, trazendo 

também o debate sobre as orientações sexuais e novos arranjos familiares como 

poliamor. Para isso analisaremos o contexto que compôs o feminino e masculino no 

decorrer da história, assim como refletir sobre os aspectos fundamentais da monogamia. 

A ideia é compreender como a mulher vivencia suas experiências em uma sociedade 

essencialmente patriarcal em que ela foi (e ainda é) historicamente desfavorecida. Nesse 

sentido Scott (1990) diz que é importante analisar grupos de gênero em um passado 

histórico, descobrir leques de papeis e de simbolismos sexuais e encontrar seu sentido e 

como isso vai influenciar para manter a ordem social ou muda-la. O conceito de gênero 

fornece meios de compreender as complexas conexões entre as várias formas de 

interação humana. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 10 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

10 - B. F. SKINNER  

 

1172 - AGRESSÃO E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: A HISTÓRIA DO 

MODELO DE "PAIN-AGGRESSION"  

 

PEDRO FELIPE DOS REIS SOARES; MARCUS BENTES DE CARVALHO NETO.  

UFPA, BELÉM - PA - BRASIL.  

Palavras-chave: Pain-aggression; Controle aversivo; História da análise do 

comportamento  

 

Os principais manuais e obras conceituais de Análise do Comportamento (AC) trazem 

poucas informações sobre os determinantes da agressão, ocasionando uma lacuna na 

formação do analista do comportamento. Os objetivos do presente trabalho são 

apresentar os achados centrais das pesquisas de base analítico-comportamentais sobre 

agressão e indicar algumas repercussões teórico-metodológicas desta literatura na 

produção científica sobre o assunto. A experimentação de AC sobre agressão examinou 

diversas características da relação entre dor/estimulação aversiva e comportamento 

agressivo. Essas investigações, desenvolvidas na década de 1960 por pesquisadores de 

AC ligados à área de controle aversivo, culminaram em um modelo animal conhecido 

como “pain-aggression”. Questionamentos conceituais e metodológicos sobre o “pain-

aggression” foram lançados por pesquisadores de inclinação mais naturalística da 
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agressão, gerando um debate cuja conciliação não foi possível. Atualmente, o modelo 

ainda é empregado na pesquisa psicofarmacológica.  

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 18 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, UNIDADE 

08 - ANTONIO ARMINDO CAMILLO  

 

1143 - INTERVENÇÃO MUSICAL COM CRIANÇAS COM AUTISMO COM 

USO DE PRINCÍPIOS COMPORTAMENTAIS  

 

ELIAS NASSIM CHAMEL; VALÉRIA PERES ASNIS.  

UFSCAR, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Transtorno do Espectro do Autismo; Educação Musical Especial; 

Análise do Comportamento  

 

Crianças são diagnosticadas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) quando 

apresentam déficits na comunicação e interação sociais e comportamentos e interesses 

restritos e repetitivos. Pesquisas afirmam que atividades musicais podem ser um meio 

facilitador para instalar comportamentos sociais e diminuir comportamentos 

inadequados em crianças com TEA. Este trabalho teve como objetivo investigar os 

efeitos da modelação e reforçamento diferencial no ensino de atividades que envolviam 

uma cadeia comportamental para manipulação de instrumentos musicais em crianças 

com autismo. Inicialmente, foi realizada avaliação de preferência para identificar 

possíveis itens reforçadores e avaliação do repertório musical de interesse para o estudo. 

Foi utilizado um delineamento de linha de base múltipla entre repertórios/instrumentos 

musicais, em que os participantes foram ensinados a tocar três instrumentos musicais, 

cada um acompanhando de um ritmo específico de acordo com uma determinada 

música (cantiga de roda) de domínio público. Foi utilizado um procedimento de 

modelação motora com retirada gradual de ajuda física em tentativas discretas. De 

maneira geral, os resultados indicaram que os participantes aprenderam os repertórios 

ensinados, apresentaram generalização do aprendizado e diminuição de estereotipia. 

Espera-se que o estudo contribua para melhor compreensão das relações entre Educação 

Musical Especial e Análise do Comportamento de forma a subsidiar ações educativas e 

indicar novos estudos a serem realizados. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 06 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

06 - RODOLPHO SANTA´NNA  

 

1144 - TAXA DE RESPOSTAS COOPERATIVAS EM UM ESQUEMA 

MÚLTIPLO FR DRL  

 

LUCAS COUTO DE CARVALHO; INGUNN SANDAKER.  

OSLO AND AKERSHUS UNIVERSITY COLLEGE, CRUZEIRO - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Cooperação; Esquemas de reforço; Humanos  
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Comportamento de cooperação refere-se a situações em que as respostas de mais do que 

um organismo são necessárias para produzir consequências. Procedimentos para estudar 

comportamento de cooperação tem variado dentro da tradição da análise do 

comportamento. Procedimento interdependente é uma dessas várias possibilidades o 

qual exige que respostas de dois indivíduos são necessárias para obtenção de reforço de 

ambos. Estudos têm utilizado esse procedimento para examinar os efeitos de diferentes 

variáveis sobre as respostas cooperativas. No entanto, muito poucos têm examinado o 

efeito de esquemas de reforço sobre os padrões de resposta cooperativa. O presente 

estudo foi designado para avaliar se dois esquemas de reforço simples manteriam 

diferentes padrões de respostas cooperativas de pares de estudantes universitários, como 

faz para sujeitos individuais. Pares de participantes foram instruídos a pressionar botões 

a fim de ganhar pontos. Pontos dependiam do comportamento dos indivíduos no par. 

Consequências foram programadas de acordo com dois esquemas diferentes de reforço; 

esquema de razão fixa, e DRL dispostos como dois componentes de um esquema 

múltiplo. Os resultados mostram que as taxas de respostas cooperativas foram maiores 

no componente de razão fixa do que em DRL. Estes resultados têm a implicação de 

promover a compreensão dos efeitos seletivos de consequências em nível de grupo: um 

resultado que é semelhante aos resultados observados no condicionamento operante 

individual. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 30 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

10 - B. F. SKINNER  

 

1151 - TREINAMENTO DOCENTE PARA APLICAÇÃO DE ANÁLISE 

FUNCIONAL BASEADA EM TENTATIVAS  

 

ISADORA PERESI FERRARI; ELIAS NASSIM CHAMEL; JOÃO DOS SANTOS 

CARMO.  

UFSCAR, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise Funcional Baseada em Tentativas; Treinamento Docente; 

Problema de comportamento  

 

A Análise Funcional Baseada em Tentativas (TBFA) é uma adaptação dos 

procedimentos de Análise Funcional Experimental tradicionais para ser realizada entre 

as atividades de sala de aula, para investigar a função de um comportamento-problema, 

arranjando experimentalmente seus antecedentes e consequentes. Tais arranjos 

verificam se o comportamento se mantém por reforçamento positivo (atenção e acesso a 

objetos prediletos), reforçamento negativo (fuga de demandas acadêmicas) ou 

reforçamento automático (autoestimulação). O presente estudo buscou avaliar os efeitos 

de um Programa de Treinamento em TBFA sobre as habilidades de uma professora para 

avaliar problemas de comportamento. Para tanto, uma professora de Educação Especial 

foi treinada por meio de um Pacote de Treinamento a conduzir a avaliação com uma 

aluna com problemas de comportamento. Os procedimentos ocorreram em cinco fases: 

Avaliação Inicial, Pré-treino, Linha de Base, Treino Estendido, e Pós-treino. As 

condições avaliadas em Linha de Base foram Atenção Dividida, Mando e Demanda. No 

Pós-treino mantiveram-se apenas as condições Mando e Demanda. A concordância 
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entre observadores foi de 90%. A verificação da eficácia do treinamento foi feita por 

meio do cálculo e comparação da fidelidade na aplicação dos procedimentos durante a 

avaliação em Linha de Base e Pós-treino. De modo geral, os resultados indicaram que o 

Treino Estendido aprimorou o repertório de aplicação de TBFA da professora em 

17,9%. Avaliando apenas as tentativas em que os comportamentos-problema ocorreram, 

a melhora foi de 24,6%. Este estudo foi um esforço inicial na capacitação de professores 

para aplicação de TBFA em território nacional. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 01 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

01 - RODOLPHO AZZI  

 

1155 - UMA ANÁLISE FUNCIONAL SKINNERIANA PARA OS GÊNEROS 

DISCURSIVOS DE BAKHTIN  

 

ANA CLARA ALMEIDA SILVA; SIMONE DE JESUS PADILHA.  

UFMT, CUIABÁ - MT - BRASIL.  

Palavras-chave: Discurso; Análise do Discurso; Comportamento Verbal  

 

O presente trabalho é um artigo fruto da conclusão da disciplina “Introdução ao Estudo 

de Gêneros Discursivos” do programa de Mestrado em Linguagens, da UFMT, Campus 

Cuiabá, tendo sido possível realizar correlações entre o autor estudado na disciplina, 

Mikhail Mikhailovich Bakhtin e a teoria relacionada à análise do comportamento de 

Burrhus Frederic Skinner. O principal objetivo deste trabalho foi construir correlações 

entre a teoria de Bakhtin da análise de gêneros discursivos, e o comportamento verbal 

de Skinner, possibilitando o pensar acerca de uma análise do discurso enquanto 

comportamento verbal, passível então de se fazer uma análise funcional. O método 

utilizado para a construção do trabalho se deu principalmente através de estudos dos 

livros "O Comportamento Verbal" de Skinner e do livro "Marxismo e Filosofia da 

Linguagem" de Bakhtin, outros dois livros dos dois autores foram utilizados de forma 

complementar, bem como foi realizado o estudo de artigos científicos de ambas as 

áreas. Através desses estudos, foi possível perceber que alguns termos bakhtinianos, tais 

como: linguagem, locutor, interlocutor, atos de fala, signo ideológico, superestrutura, 

infraestrutura e realidade social poderiam ser aproximados de alguns termos 

skinnerianos, tais como: fazer verbal, falante, ouvinte, episódio verbal, ambiente social, 

função e práticas culturais. Portanto, constatou-se que há correlações entre ambas 

teorias, o que beneficia tanto o campo cultural da análise do comportamento, quanto o 

entendimento relacionado às questões ideológicas do discurso propostas por Bakhtin. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 40 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, UNIDADE 

10 - B. F. SKINNER  

 

1179 - A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DAS VARIÁVEIS MACROSSOCIAIS 

NO ATENDIMENTO DA FAMÍLIA NOS CAPS  

 

ANGELA DALL'OGLIO.  
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UNIOESTE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ, TOLEDO - PR - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Saúde Mental; CAPS; Família  

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma análise das variáveis 

macrossociais presentes na relação terapeuta e familiar nos processos de orientação e 

auxílio dos pacientes do CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, utilizando como 

metodologia a pesquisa bibliográfica. Vale destacar, que os usuários dos CAPS são 

pessoas que apresentam transtornos psiquiátricos graves e a inclusão da família no 

tratamento é fundamental no processo de cuidado. O psicólogo deve estar atento as 

contingências que estão presentes nessa relação. A análise do comportamento parte do 

princípio que o contexto no qual a pessoa está inserida acaba por influenciar diretamente 

nos seus comportamentos sendo assim, estar atento as variáveis macrossociais é 

fundamental para o terapeuta, visto que essas variáveis também interferem no trabalho e 

na dinâmica familiar. As relações humanas devem ser pensadas levando-se em conta o 

contexto histórico, bem como o contexto mais amplo em que vivemos, ou seja, a formação 

econômica e social, expressa pelo modo de produção capitalista. É importante pensar a 

família enquanto um processo que está em contínuo movimento sendo mediada social e 

culturalmente, e nesse contexto passa muitas vezes a cobrar dos sujeitos um modelo de 

homem ideal, fortemente idealizado pela sociedade burguesa. O serviço alternativo de 

trabalho com as famílias deve adotar uma metodologia dialógica, e não embasada apenas 

em instrumentos técnicos. Devem ter claro a amplitude e a diversidade de necessidades e 

direitos a serem conquistados. E acima de tudo uma capacidade de análise crítica, 

evitando condutas que acreditam que a cura é a adaptação e a conformação, é o ser dócil 

e que responda a lógica burguesa. Além disso, a práxis deve provocar nas famílias um 

aprendizado político e pedagógico. Ou seja, uma práxis que promova a desconstrução da 

lógica burguesa e permita a transformação das relações entre família e paciente, 

possibilitando a convivência com a diversidade. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 19 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, UNIDADE 

09 - FRED S. KELLER  

 

1167 - POSIÇÃO RELATIVA DOS ESTÍMULOS E INDUÇÃO 

COMPORTAMENTAL EM HUMANOS  

 

ALEJANDRA RODRIGUEZ; FRANÇOIS TONNEAU.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELEM - PA - BRASIL.  

Palavras-chave: Indução; Memória; Correlações entre estímulos  

 

O termo indução abarca uma variedade de procedimentos que estimulam a ocorrência de 

comportamentos. Alguns aspectos já pesquisados na área são a facilitação da indução que 

produz um estímulo quando está junto de outro, ou quando é pareado sistematicamente 

com ele. Estudos de memória também mostram ditos efeitos, e ressaltam que aquele efeito 

pode ocorrer tanto para estímulos que o antecedem como para estímulos que o seguem. 

Dados semelhantes nos estudos de amplitude do efeito também mostram um gradiente de 



126 
 

resposta bidirecional.  Não obstante, esses estudos não separaram o efeito do reforço da 

correlação entre estímulos, não sendo possível identificar as propriedades da indução 

separadas das relações resposta-reforçador. Portanto, o propósito desta pesquisa foi 

verificar o efeito da posição relativa dos estímulos na indução de respostas, mas na 

ausência de reforço. Para isso, foram recrutados 20 estudantes universitários, exceto do 

curso de psicologia, e distribuídos de forma aleatória a dois grupos, cada um com uma 

localização da palavra-alvo em lugares diferentes. A tarefa foi programada em TCL e 

consistia na observação de uma lista de 16 palavras, cada uma apresentada por 2 segundos 

depois da outra, para posteriormente, se enfrentar a uma tarefa de extinção, na qual os 

participantes eram expostos à mesma lista de palavras, excetuando a palavra alvo. Os 

participantes foram instruídos para fazer aparecer a palavra-alvo dando click nas outras 

palavras da lista. Esta fase tive uma duração de 20 segundos. A palavra não aparecia 

durante o tempo de extinção. A tarefa da apresentação da lista e a fase da extinção foi 

repetida 6 vezes, para finalmente falar as palavras que lembravam. Os resultados sugerem 

um resultado de amplitude do efeito sem reforço, observando gradiente de respostas 

induzidas. Os resultados são discutidos sobre a hipótese de facilitação de funções, 

contemplando suas implicações para o conceito de reforço e indução na análise do 

comportamento. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 32 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, UNIDADE 

02 - LUIZ OTÁVIO QUEIROZ  

 

1189 - MECANISMOS EPIGENÉTICOS EM CUIDADOS MATERNAIS PÓS-

PARTO NO DESENVOLVIMENTO DA VULNERAB  

 

GRAZIELLE NORO1; MÁRCIA CRISTINA CASERTA GON2.  

1.IPAC, LONDRINA - PR - BRASIL; 2.UEL, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Vulnerabilidade ao Estresse; Desenvolvimento humano; Cuidados 

maternais  

 

Experiências no início da vida têm sido relacionadas com o desenvolvimento de 

características psicológicas e comportamentais observáveis em datas significativamente 

posterior. A relação entre cuidados maternais pós-parto e o desenvolvimento de 

características individuais que compõem a vulnerabilidade ao estresse têm sido 

observadas e estudadas como uma experiência adversa.  O objetivo deste trabalho é 

apresentar uma investigação teórica sobre cuidados maternais enquanto evento 

ambiental que pode produzir alterações epigenéticas atuantes na composição da 

vulnerabilidade ao estresse. A investigação teve por base estudos empíricos e de revisão 

de literatura com animais não humanos sobre Epigenética, estresse e cuidados 

maternais; estudos com humanos que mostram os mesmos efeitos; e, literatura em 

Análise do Comportamento, destacando-se aqueles que influenciam ou são 

influenciados pelo comportamento operante. Os resultados obtidos a partir de tais 

estudos mostram que cuidados maternais como as respostas de lamber, tocar a cria (LG) 

e amamentar com a coluna arqueada (ABN) estão relacionadas com mecanismos 

epigenéticos, em especial a metilação do DNA ou a modificação de suas histonas, 

atuantes no funcionamento do eixo HPA. Filhotes de mães com altas taxas de respostas 

de LG-ABN apresentaram baixa vulnerabilidade ao estresse evidenciada por baixas 
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taxas de receptores de hormônio corticotrópico (CRF) e, portanto, hipoativação do eixo 

HPA; altas taxas de respostas de exploração de novos ambientes; e, baixas taxas de 

metilação do DNA, altas taxas de desacetilação de histonas e baixas taxas de transcrição 

do RNA dos genes promotores de receptores de glicocorticóides e de receptores de 

GABA e benzodiazepínicos. Tais efeitos evidenciam a importância dos cuidados 

maternais pós-parto e corroboram as afirmações de B. F. Skinner sobre possíveis efeitos 

fisiológicos do condicionamento operante e sinalizam alternativas para intervenções 

baseadas na plasticidade da formação do epigenoma. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 04 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

04 - MARIA LÚCIA FERRARA  

 

1174 - TESES E DISSERTAÇÕES EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E 

EDUCAÇÃO NO BRASIL – 1986 A 2002  

 

RAQUEL SEMICHECHE; MARIA ESTER RODRIGUES.  

UNIOESTE, CASCAVEL - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Teses e Dissertações; Análise do Comportamento; Educação  

 

O objetivo do trabalho é analisar resumos de teses e dissertações brasileiras defendidas 

entre 1986 e 2002. Foram analisados 172 resumos encontrados a partir de pesquisa em 

12 instituições onde haveria maior probabilidade de serem encontrados trabalhos na 

abordagem, a partir de categorias previamente extraídas da literatura da área e passíveis 

de análise nesse tipo de material. Os principais resultados foram: Maior contribuição 

advinda do Programa de Educação Especial da UFSCAR SP e concentração da 

contribuição na região sudeste. Os trabalhos são predominantemente empíricos 

(experimentais e descritivos) com privilégio dos experimentais. O setting mais utilizado 

é a situação escolar e dentre os temas escolhidos a maior concentração é em 

comportamentos e habilidades acadêmicas, e a modalidade de ensino mais contemplada 

nos estudos é a educação especial, seguida do ensino fundamental. Recomenda-se a 

verificação de recortes de períodos mais recentes nesse tipo de produção e em outras 

para verificação das tendências e possíveis modificação nas mesmas. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 28 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

08 - ANTONIO ARMINDO CAMILLO  

 

1230 - EFEITO DO TAMANHO DO TREINO NA TRANSPOSIÇÃO DO 

REPERTÓRIO ENTRE OUVINTES E FALANTES  

 

EDUARDO VIEGAS; CARLOS AUGUSTO DE MEDEIROS.  

UNICEUB, LAGO SUL - DF - BRASIL; UNICEUB, ASA SUL - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Independência funcional; Tamanho do treino; Falante; Ouvinte  
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O objetivo do presente estudo foi investigar se o tamanho do treino de ouvinte 

influencia o surgimento da função de falante e verificar o efeito dos treinos sucessivos. 

Para isso 10 participantes adultos com desenvolvimento típico foram treinados a montar 

peças de Lego (treino ouvinte) e depois testados se emitam o nome das peças (teste 

falante). Os participantes foram divididos em dois grupos iguais, com a diferença que os 

participantes do segundo grupo passaram por 50% a mais de treino que o outro grupo. 

Como resultado, apenas dois participantes do grupo 1 conseguiram obter o critério de 

dependência funcional e somente em três fases. Já os participantes do grupo dois, todos 

os participantes em algum momento do experimento atingiram esse critério, sendo o 

máximo que um participante conseguiu foram quatro fases. Discute-se que o tamanho 

do treino de ouvinte influenciou diretamente no surgimento da função de falante, mas 

não foi condição suficiente. Para os participantes que não conseguiram atingir o critério 

estabelecido de dependência funcional, foi observado que em média eles precisaram de 

um menor treino de falante para adquirir essa função.  Já no que se refere ao efeito dos 

treinos sucessivos, isso foi observado em apenas um participante do primeiro grupo, e 

em três do segundo grupo. Sugere-se para estudos futuros manipularem diferentes 

tamanhos de treino para analisar o efeito que tem na transposição do repertório verbal 

entre falantes e ouvintes. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 41 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

01 - RODOLPHO AZZI  

 

1198 - SENTIMENTOS DE IDOSOS ACERCA DAS MUDANÇAS NO 

ENVELHECIMENTO  

 

MARIA ELIZABETH COSTA ARAÚJO1; ALINE BECKMANN MENEZES2.  

1.HUJBB UFPA, BELÉM - PA - BRASIL; 2.UFPA, BELÉM - PA - BRASIL.  

Palavras-chave: Sentimentos; Idosos; Análise do comportamento  

 

Objetivou-se apresentar e comparar o relato de idosos pertencentes a grupos de 

convivência (GCI) e institucionalizados (ILPI) acerca das mudanças relacionadas ao 

envelhecimento. Sentimentos são comportamentos, entendidos como uma relação em 

que o organismo que opera no ambiente é afetado pelas consequências de sua ação. 

Comunicar os eventos privados é a forma de entender as relações envolvidas. Na análise 

do comportamento, sentimentos são considerados comportamento encoberto, estes, 

podem ser afetados e modificados pelo contexto em que se vive e pela fase da vida 

correspondente. Em se tratando de idosos, os sentimentos que perpassam a velhice 

também envolvem questões atuais e das anteriores fases já vividas. Foram entrevistados 

4 gerontes de ILPI e 4 de GCI, identificados e descritos os sentimentos relatados por 

eles. Os participantes responderam a uma entrevista semiestruturada, que abordava 

sobre mudanças, sentimentos e perdas durante a fase do envelhecimento. Para registro 

fidedigno das falas, foi utilizado gravador e as falas transcritas na íntegra. As respostas 

dos idosos foram similares em relação às mudanças que ocorreram com o 

envelhecimento, destacando-se principalmente os problemas de saúde. Os participantes 

do GCI avaliaram mais positivamente sua velhice. Destaca-se que sentimentos não 

precisam ser nomeados, e poucas vezes somos instruídos a este comportamento. Ao se 

abordar sentimentos em indivíduos idosos fez-se necessário compreender a realidade do 
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contexto em que vivem. Ouvindo diretamente o idoso é possível fazer análises 

funcionais para que se possa compreender sua realidade e as relações ambientais que 

reforçam ou extinguem um dado comportamento. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 02 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

02 - LUIZ OTÁVIO QUEIROZ  

 

1202 - REVISÃO CRÍTICA DE ESTUDOS SOBRE O TEACHER BEHAVIOR 

CHECKLIST: UMA CONTRIBUIÇÃO À PRÁTICA DOCENTE  

 

MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA HENKLAIN1; VERÔNICA BENDER HAYDU2; 

JOÃO DOS SANTOS CARMO3.  

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA, BOA VISTA - RR - BRASIL; 

2.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL; 

3.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SÃO CARLOS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Professor universitário; Teacher Behavior Checklist; Análise do 

Comportamento  

 

Ensinar não se define apenas pelo que o professor faz, mas pela relação entre suas ações 

e o que (e como) os alunos aprendem. Contudo, geralmente avalia-se a eficácia do 

professor pelas notas de seus alunos, o que é insuficiente porque existem ações docentes 

fundamentais (e.g., promoção de engajamento em relação ao estudo e de resistência à 

frustração) que não podem ser mensuradas desse modo. Assim, professores ficam com 

possibilidades reduzidas de identificar os efeitos de suas estratégias pedagógicas e 

desenvolvem-se menos do que a complexidade do ensino requer. Nesta pesquisa foi 

realizada uma revisão crítica, com base na Análise do Comportamento (AC), de estudos 

que relatam a criação e validação do Teacher Behavior Checklist (TBC). Discute-se a 

viabilidade de adoção do TBC como mecanismo de apoio à formação continuada de 

professores universitários no Brasil. Com o TBC, graduandos de Psicologia avaliam 

professores com base numa lista de 28 qualidades (e os comportamentos que as 

definem) correlacionadas com o conceito de “professor eficaz” (e.g., Seguro: fala 

claramente, mantém contato visual e responde corretamente às questões). Os estudos 

analisados apresentaram evidências de validade e de fidedignidade do TBC em três 

culturas diferentes e avaliações positivas de docentes e discentes sobre a sua utilidade 

no auxílio à formação de professores eficazes. Destaca-se estudo apoiado pela Society 

for the Teaching of Psychology (vinculada à APA) que inclui o TBC como prática 

baseada em evidências necessária ao trabalho docente. Os resultados justificam novas 

pesquisas com este instrumento envolvendo estudos de base psicométrica e 

experimental. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 26 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

06 - RODOLPHO SANTA´NNA  

 

1215 - ANÁLISE COMPORTAMENTAL DE UM PROCESSO DE COACHING 

REALIZADO EM EMPRESA: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO  
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MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA HENKLAIN.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA, BOA VISTA - RR - BRASIL.  

Palavras-chave: Coaching; Liderança; Análise do Comportamento  

 

O coaching é uma área de atuação marcada pela coexistência de diversos tipos de 

procedimentos de intervenção (nem sempre embasados cientificamente), cujo objetivo 

principal é promover o aprendizado ou aperfeiçoamento de comportamentos de 

autogerenciamento com foco em desenvolvimento. Neste estudo realizou-se análise 

comportamental de um processo de coaching (e resultados) conduzido com o gerente 

financeiro (GF) de uma empresa paranaense. Ele foi exposto a 15 sessões, compostas 

por follow up, discussão dos temas da sessão, levantamento de aprendizados obtidos e 

definição de tarefas. No início e ao final, GF preencheu o Inventário de Habilidades de 

Liderança (IHL) e o Inventário de Focos para Autoavaliação (IFA). A sua demanda foi: 

aprimorar comunicação e identificar como crescer na empresa. Foram utilizados 

diversos instrumentos (e.g., Roda da Vida) e procedimentos (e.g., perguntas promotoras 

de análises funcionais) para ajudar GF a identificar atividades reforçadoras e punitivas 

no trabalho, repertórios estabelecidos e por aperfeiçoar, contingências responsáveis por 

avaliações negativas recebidas, etc. GF definiu o objetivo de tornar-se membro do 

Conselho Administrativo da empresa e selecionou estratégias para alcançá-lo (e.g., 

realizar treinamentos sistemáticos com sua equipe para diminuir erros e desenvolver 

relatório financeiro quinzenal para subsidiar decisões administrativas). GF tornou-se 

membro do conselho e apresentou ganho médio de 12% nas habilidades avaliadas no 

IHL e de 17% no IFA. Faz-se necessário aperfeiçoar muitos aspectos da intervenção 

(e.g., discriminação dos instrumentos) e questiona-se a sua qualidade quando coach e 

coachee trabalham na mesma empresa e estão sujeitos a interrupções das sessões em 

razão de demandas organizacionais. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 37 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, UNIDADE 

07 - NILCE MEJIAS  

 

1228 - PRÁTICAS PARENTAIS E ANSIEDADE INFANTIL: UM ESTUDO DE 

CASO SOB A ÓTICA DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  

 

ILANA SHAVITT; MARIA DE LOURDES BARA ZANOTTO.  

PUC-SP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Estilos Parentais; Ansiedade Infantil; Desenvolvimento Humano  

 

A presente pesquisa teve como temas o desenvolvimento infantil, as práticas parentais 

utilizadas pelos pais na educação dos seus filhos e a ocorrência de comportamentos 

ansiosos na infância, fundamentando-se nos conceitos da Análise do Comportamento. O 

objetivo do trabalho foi analisar a influência que o estilo parental pode exercer sobre a 

ansiedade infantil. A metodologia utilizada foi o estudo de caso. Os participantes foram 

uma criança de oito anos, do sexo masculino, com queixa de medos (para dormir e para 

ir ao banheiro sozinho, por exemplo) e sua mãe. Os procedimentos utilizados para a 

coleta de dados foram observações, entrevistas, atividades gráficas e aplicação de 
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escalas, distribuídos em nove encontros, sendo seis entre a pesquisadora e a criança, 

dois entre a pesquisadora e a mãe e um entre a pesquisadora e a diretora da escola onde 

a criança estuda. Os instrumentos utilizados nos encontros de observação e entrevista 

foram um roteiro de entrevista semi-dirigida, e desenhos feitos pela criança. As escalas 

utilizadas foram o Inventário de Estilos Parentais (IEP) e o Auto Relato para 

Transtornos Relacionados a Ansiedade na Infância (SCARED), ambos aplicados tanto 

na criança quanto na mãe. O estilo parental da mãe foi identificado como negativo. Este 

dado, complementado com os dados das entrevistas, permitiu analisar a possível relação 

entre o estilo parental materno e o desenvolvimento da ansiedade na criança. Os 

resultados indicaram também que o padrão dos comportamentos da criança 

considerados ansiosos aproxima-se do padrão chamado de Ansiedade de Separação. A 

pesquisa possibilitou sugerir encaminhamentos para essa família, tais como: 

desenvolver uma relação afetiva mais reforçadora e consistente entre mãe e filho, 

promover o diálogo e a funcionalidade nessas relações. Estas são ações que poderão 

proporcionar mais segurança à criança no ambiente familiar e, consequentemente, 

diminuir a probabilidade de ocorrência de suas respostas de medo e ansiedade. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 08 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

08 - ANTONIO ARMINDO CAMILLO  

 

1234 - RELEVÂNCIA ATRIBUÍDA AO CONHECIMENTO DA 

PSICOFARMACOLOGIA NA PRÁTICA DE PSICÓLOGOS NO PARANÁ  

 

ANDRÉ MARQUES CHOINSKI; MARIANA SALVADORI SARTOR; SANDRA 

MARIA SALES DE PAULA DA SILVA SOUZA.  

UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Psicofarmacologia; Formação e atuação profissional; Psicologia  

 

Farmacologia é a área de estudo dos efeitos dos fármacos no funcionamento dos 

organismos e a Psicofarmacologia versa sobre o efeito dos medicamentos nas funções 

comportamentais. Considerando o psicólogo o estudioso das relações comportamentais, 

realizou-se um levantamento com psicólogos atuantes no Paraná (n = 527) para avaliar a 

relevância atribuída pelos profissionais a essa área de conhecimento e identificar 

variáveis que poderiam interferir nesta avaliação. Para isso, foi construído um 

questionário contendo uma escala tipo Likert (1 a 5) para aferir a importância atribuída. 

Dados quantitativos, priorizados aqui, foram submetidos à análise estatística descritiva e 

inferencial e dados qualitativos examinados pela Análise de Conteúdo. Os resultados 

indicaram que psicólogos atribuem alta relevância ao conhecimento de 

Psicofarmacologia em sua prática (mediana = 5). Em relação às variáveis que interferem 

na avaliação, percebe-se que o estudo sobre o tema (p < 0,01), a exigência do 

conhecimento na prática profissional (p < 0,01) e a abordagem teórica (p < 0,05) são 

variáveis que interferem significativamente na atribuição de importância ao tema. Por 

outro lado, contexto em que estudou Psicofarmacologia e tempo de formação e atuação 

em psicologia, não revelaram influência significativa. Em relação à área de atuação do 

psicólogo, constatou-se que ampla diversidade de áreas foram contempladas (clínica, 

escola, organizações, saúde, jurídica, trânsito, entre outros), demonstrando importância 

deste conhecimento independente da área em que o profissional atua. Os resultados 
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sugerem a necessidade de um olhar mais direcionado a esta temática pelas instituições 

de ensino e associações profissionais na transmissão deste conhecimento, bem como 

uma atenção maior por parte dos profissionais e estudantes em relação a sua 

aprendizagem, assim como a promoção de mais discussões científicas, valorizando a 

importância da Psicofarmacologia em diferentes contextos teórico-práticos. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 03 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

03 - LÍGIA MARIA MACHADO  

 

1238 - GRUPO DE ESTUDOS SOBRE PRÁTICAS CULTURAIS, FEMINISMO 

E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO.  

 

BRUNA JÉSSIKA MOURA DE CASTRO1; LIANA ROSA ELIAS2; JOSÉ ÂNGELO 

MOUTA NETO3; LARISSA SIQUEIRA CAVALCANTE4.  

1,2,4.UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, SOBRAL - CE - BRASIL; 

3.FACULDADE LUCIANO FEIJÃO, SOBRAL - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise do comportamento; Feminismo; Behaviorismo radical  

 

O sofrimento causado por práticas culturais históricas de submissão e opressão ao 

feminino não pode ser explicado de forma simples e, infelizmente, as pesquisas de 

analistas do comportamento sobre o tema ainda são insipientes. Com o objetivo de estudar 

a filosofia do movimento feminista, bem como operacionalizar os termos e pensar em 

intervenções para modificar a atual realidade, o Grupo de Estudos sobre Práticas 

Culturais, Feminismo e Análise do Comportamento foi criado no início de 2015, 

vinculado ao Laboratório de Análise do Comportamento - LANAC. Temos como público 

alvo estudantes do curso de Psicologia da UFC – Sobral e membros da comunidade no 

geral. Em média, temos 22 pessoas por encontro, sendo que destes, 7 são de outras 

universidades ou instituições de ensino. Os textos e as temáticas trabalhadas em cada 

encontro estão seguindo o cronograma proposto pelo Coletivo Marias e Amélias de 

mulheres analistas do comportamento do qual as extensionistas responsáveis pelo grupo 

de estudos fazem parte. As discussões são subsidiadas pelos textos técnicos e teóricos da 

Análise do Comportamento e da filosofia do feminismo, além de vídeos, documentários, 

músicas etc. Como resultado, em 2015 foram apresentados em Congressos Científicos 

regionais e nacionais 3 comunicações orais a partir dos resultados obtidos nas discussões 

do grupo, e dois trabalhos de conclusão de curso das extensionistas também trarão o 

referido tema. O grupo de estudos é um dos pioneiros na área, e vem atingindo seus 

objetivos de adesão do público da comunidade científica sobralense. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 12_ 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, UNIDADE 

02 - LUIZ OTÁVIO QUEIROZ  

 

1138 - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO POR MEIO DE RASTREAMENTO 

DE MOVIMENTOS OCULARES: UMA NOTA TÉCNICA  

 

CARLOS RAFAEL PICANÇO; FRANÇOIS TONNEAU.  

UFPA, ANANINDEUA - PA - BRASIL; UFPA, BELÉM - PA - BRASIL.  
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Palavras-chave: Rastreamento de movimentos oculares; Discriminações simples; 

Acessibilidade  

 

O rastreamento de movimentos oculares tem sido reconhecido como um método que 

permite estudos analítico comportamentais de novos e antigos problemas no campo de 

controle de estímulos, mas tem sido pouco utilizado por questões de acessibilidade. O 

objetivo deste trabalho foi 1) montar um laboratório acessível para a condução de tais 

estudos e 2) demonstrar o laboratório em funcionamento por meio de um estudo sobre 

discriminação simples (com delineamento ABA). O laboratório (custo total ~R$3350) 

dependia da plataforma opensource Pupil e incluía um rastreador (Pupil Dev), um 

computador (i3, 2GB-DDR3, Linux/OS), um botão de respostas, luzes dimerizadas e 

um descanço para o queixo. Dez universitários adultos com visão normal (4M-6F) 

recebiam a instrução: "A sua tarefa é ganhar pontos apertando o botão". Cada condição 

(A, B e A) durava 5 min e iniciava com a apresentação de dois estímulos igualmente 

espaçados em relação ao centro de uma tela, sendo um quadrado à esquerda (alternando 

sua cor entre vermelho e azul) e um círculo à direita (alternando sua cor entre verde e 

ciano). Controle por aspectos temporais eram evitados com a alternância de cores 

aleatoriamente, com duração média de 15 s (mínimo 11, máximo 20). Na condição A, 

vermelho e azul estavam associados a CRF, isto é, discriminações simples entre essas 

cores não eram possíveis. Na condição B, vermelho estava associado a CRF e azul à 

extinção, permitindo a ocorrência de discriminações simples. As cores verde e ciano não 

possuíam consequências programadas (distratores). Assim, induzia-se a alternância de 

fixações do olhar entre os estímulos. Os movimentos oculares foram categorizados entre 

esquerda e direita por meio do algoritmo DBSCAN. Foram graficados perfis temporais 

com a taxa de movimentos oculares em cada categoria e a taxa de respostas ao botão em 

cada categoria que, inspecionados visualmente, permitiam avaliar a ocorrência ou não 

de mudanças correlatas entre movimentos oculares e respostas ao botão. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 39 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, UNIDADE 

09 - FRED S. KELLER  

 

1248 - HABILIDADES SOCIAIS E REPERTÓRIO AGRESSIVO EM 

CRIANÇAS: UMA ANÁLISE PAUTADA NOS PAIS/RESPONSÁVEIS  

 

REBECCA COSTA PEIXOTO; LEONARDO CARNEIRO HOLANDA; WALBERTO 

SILVA SANTOS.  

UFC, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Agressividade; Estilos Parentais; Habilidades Sociais  

 

As Habilidades Sociais (HS) na criança parecem funcionar como fatores de proteção 

para comportamentos agressivos na infância e aumentar as chances de respostas 

próssociais. Os próprios comportamentos socialmente habilidosos dos pais e seus estilos 

parentais podem atuar também como fatores de proteção. Assim, avaliar as habilidades 

sociais dos pais e os estilos parentais adotados por eles podem oferecer informações 

relevantes sobre o contexto de desenvolvimento da criança e ajudar a compreender a 

relação entre essas variáveis. Nesse sentido, este estudo teve por objetivo verificar de 
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que forma as habilidades sociais dos pais ou responsáveis e seus estilos parentais podem 

influenciar as habilidades sociais e o repertório agressivo em crianças. A amostra foi 

composta por 68 pais/responsáveis e 68 crianças, com idades compreendidas entre 7 a 

12 anos. Os pais/responsáveis responderam ao Inventário de Habilidades Sociais (IHS) 

e ao Inventário de Estilos Parentais (IEP) e as crianças ao Sistema Multimídia de 

Habilidades Sociais (SMHS-C). Os resultados indicaram haver correlação significativa 

e positiva entre o estilo parental e as HS das crianças; as HS dos pais e as HS das 

crianças e entre o estilo parental e HS dos pais. No que se refere às correlações 

existentes entre as práticas parentais negativas e HS das crianças, e entre o estilo 

parental e o repertório agressivo, verificou-se associações negativas e significativas. 

Além disso, não foram encontradas diferenças significativas entre as HS das crianças 

em função do sexo e do estado civil dos pais. O modelo que melhor ajustado previa que 

as HS dos Pais, mediadas pelos estilos parentais, promovem as HS da criança. Este 

apresentou os seguintes indicadores de qualidade de ajuste: x²(14)=17,34, 

p=0,239,x²/g.l.=1,24, GFI=0,929, CFI=0,942, TLI=0,912, RMSEA=0.06 (IC 90% 

=0,000–0,139) e PCLOSE=0,389. A despeito das limitações, estima-se que o objetivo 

da presente dissertação tenha sido alcançado. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 09 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

09 - FRED S. KELLER  

 

1258 - O ATENDIMENTO DE GRUPO COM ADOLESCENTES E SUAS 

DIFICULDADES  

 

LAIRA CRISTINE ESTABILE; ISABELA DE PIERI KOVALESKI; ELOISE 

FERNANDES PINHEIRO; PAULA RENATA CORDEIRO DE LIMA; JULIANA 

CAROLINE CONTIERO; ANA PAULA DURANTE.  

UNOPAR, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Grupo; Adolescentes; Análise do comportamento  

 

O trabalho foi construído a partiu de experiências em atendimentos grupais com 

adolescentes do sexo feminino que se automutilavam, e geravam danos físicos aos 

próprios corpos. A partir disso, os objetivos do trabalho foram atender as adolescentes 

encaminhadas por instituições públicas e escolas, localizados em uma cidade do Norte 

do Paraná, e propor análises dos estímulos que levaram as adolescentes a emitir 

comportamentos de automutilação, análises sobre as consequências e construção de 

mudanças desses comportamentos. Para a coleta de dados foram utilizados dinâmicas de 

grupo e questionários sobre os comportamentos de automutilação, e feitas análises 

analítico-comportamentais de comportamentos relacionados com a automutilação e 

outros. Com a realização dos atendimentos, foi possível observar que as adolescentes 

vivem em realidades em que algumas contingências possuem caráter aversivo, e os 

comportamentos de causar danos a si são mantidos por muitas consequências 

reforçadoras, em especial as sociais, e se faz necessário o acesso a oportunidades de 

desenvolvimento no contato de adolescentes com contingências diferentes das 

existentes, considerando os contextos e as relações e contingências produzidas pelos 

comportamentos de automutilação. Durante o trabalho, as dificuldades encontradas 

estiveram relacionadas com a falta de comunicação entre as instituições que 
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encaminharam as adolescentes, e a responsabilização que as instituições deram para a 

coordenação do grupo por esse motivo, com a constante necessidade de estabelecimento 

de vínculos com seus familiares, que em poucos momentos estiveram presentes nas 

tentativas de comunicação. Existem dificuldades que atrasam e atrapalham o andamento 

do trabalho em grupo, e são necessárias algumas alternativas para a continuidade dos 

atendimentos grupais, como a necessidade de documentação das práticas do psicólogo, 

a comunicação e apresentação dessas práticas para as instituições que encaminharam as 

adolescentes para o serviço. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 49 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

09 - FRED S. KELLER  

 

1265 - ROLE-PLAYING GAME COMO FERRAMENTA LÚDICA NA 

CONSTRUÇÃO DE VALORES SOCIAIS  

 

ISABELA DE PIERI KOVALESKI; BRUNA RESENDE TEIXEIRA; LAIRA 

CRISTINE ESTABILE; ELOISE FERNANDES PINHEIRO; BRUNO CESAR 

ARADE.  

UNOPAR, APUCARANA - PR - BRASIL; UNOPAR, LONDRINA - PR - BRASIL; 

UNOPAR, CAMBÉ - PR - BRASIL; UNOPAR, BELA VISTA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Valores sociais; Board game; Análise do comportamento  

 

O proposto trabalho teve como objetivo trabalhar com crianças de faixa etária entre 8 e 

10 anos da instituição AME a construção de valores sociais, utilizando como 

instrumento o RPG (Role Play Game) em conjunto com o Board Game. O Board Game 

foi desenvolvido durante seis oficinas junto aos educandos, sendo que durante as três 

primeiras o tabuleiro do jogo foi montado e as três últimos encontros utilizados para a 

aplicação do jogo. Na primeira parte das oficinas, os educandos foram divididos em 

dois grupos, cada qual responsável pelo desenvolvimento de uma parte do jogo, que 

são: tabuleiro e fichas de informações, nomeados de cartões-conceito, para auxiliar 

jogadores nas tarefas previstas pelo jogo, conceitos estes que foram trabalhados durante 

a aplicação do jogo, sendo estes os conceitos de: voluntariado, alteridade, respeito, 

cordialidade, responsabilidade e condescedêcia. Durante toda a fase de produção do 

jogo, os educandos foram acompanhados pelos pesquisadores, estes também 

responsáveis pelo desenvolvimento do enredo usado como estória do jogo. Os 

resultados foram coletados durante todo o desenvolvimento do trabalho (6 meses) 

através de feedbacks verbais por parte dos educadores durante os diversos dias de 

oficinas, e pelos educandos no último dia da oficina, além de observação direta por 

parte dos autores, que conseguiram identificar alterações nos comportamentos dos 

educandos, como a diminuição da frequência de comportamentos de exclusão de 

membros do grupo e comportamentos de esquiva relacionados as atividades propostas. 

Concluímos que houve aprendizado por parte dos educandos sobre valores sociais, por 

meio de relatos e pela observação na mudança de comportamentos por parte dos 

educandos, como a diminuição da frequência de comportamentos de exclusão de 

membros do grupo ou comportamentos agressivos entre os educandos, sendo que a 

observação ocorreu durante todo o período de trabalho. 
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CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 43 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

03 - LÍGIA MARIA MACHADO  

 

1278 - O CONTO “O ESPELHO”, DE MACHADO DE ASSIS: UMA PROPOSTA 

DE LEITURA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL  

 

JOÃO SILVEIRA MUNIZ NETO.  

FACULDADES INTA, CRUZ - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Eventos privados; Operações motivadoras; Conto "o espelho"  

 

Este trabalho busca fazer uma leitura do conto “O Espelho”, do escritor brasileiro 

Machado de Assis (1839-1908) a partir da perspectiva analítico-comportamental de B. 

F. Skinner (1904-1990). Grosso modo, o conto em tela trata de um episódio da vida da 

personagem Jacobina quando contava 25 anos de idade e fora nomeado alferes da 

Guarda Nacional. A personagem usa da narrativa para postular que a alma humana teria 

uma natureza bipartida: a alma externa e a alma interna. Ao contrário de críticas 

infundadas de que a teoria skinneriana seria insuficiente para abarcar “questões 

humanas profundas”, sustenta-se que podemos dar interessantíssimas contribuições à 

análise de obras literárias. Justifica-se, portanto, a importância desta análise pela crítica, 

muitas vezes injusta, direcionada à Análise do Comportamento de dar pouca luz ao 

paradigma literário. Como se trata de uma pesquisa conceitual, o procedimento 

metodológico envolveu a leitura do próprio conto e alguns textos analítico-

comportamentais pesquisados em periódicos tais como Revista Brasileira de Análise do 

Comportamento e Perspectivas em Análise do Comportamento, além da coletânea 

Sobre Comportamento e Cognição a partir dos descritores “eventos privados”, 

“operações estabelecedoras” e “operações motivadoras”, categorias as quais foram 

utilizadas para a análise do texto em tela. Assim, procede-se aqui com uma tentativa de 

leitura analítico-comportamental a partir de dois conceitos apresentados na narrativa 

machadiana: a alma interna e a alma externa. A partir da leitura analítico-

comportamental chegou-se à conclusão de que a alma interna postulada pela 

personagem principal do conto poderia ser “traduzida” como comportamentos privados 

e, em maior medida, como o self; a alma externa, por sua vez, poderia ser “traduzida” 

como a maior fonte de estímulos reforçadores do indivíduo em determinado período da 

vida, controlada por operações motivadoras. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 16 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, UNIDADE 

06 - RODOLPHO SANTA´NNA  

 

1310 - TREINAMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS E PSICOTERAPIA 

ANALÍTICA FUNCIONAL NO TRATAMENTO DE FOBIA SOCIAL  

 

MAÍRA RIBEIRO MAGRI; CRISTIANO COELHO; CAMILA COSTA E SILVA; 

FABIANE DE SOUZA GUIMARÃES.  

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS, GOIANIA - GO - BRASIL.  
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Palavras-chave: Treino de Habilidades Sociais; Psicoterapia Analítica Funcional; 

Fobia Social  

 

As altas taxas de ansiedade e suas diversas formas de manifestação tem sido foco de 

vários estudos, uma vez que tem levado mais pessoas em busca de tratamentos. A 

Análise do Comportamento apresenta uma variedade de procedimentos que apesar de 

terem a mesma base filosófica, apresentam diferentes focos de intervenção e 

procedimentos. O que gera a necessidade de estudos que testem e comparem a 

efetividade das diferentes intervenções visando identificar aquelas mais efetivas no 

tratamento dos transtornos de ansiedade. A pesquisa teve como objetivo comparar os 

efeitos da intervenção FAP e THS nas classes de comportamentos relacionados a 

habilidades sociais; além de comparar os resultados das aplicações do SPIN e do IHS 

antes e depois da intervenção; e avaliar o nível de ansiedade ao longo da intervenção e 

entre as sessões de um participante adulto fóbico social, estudante universitário, 

solteiro, de 27 anos. Para isso, foi utilizado um delineamento AB1CB2 de linha de base 

múltipla entre comportamentos sendo: A linha de base; B1 e B2 intervenções de duas 

classes de comportamento (C1 e C2) por FAP e outras duas classes (C3 e C4) por 

intervenção THS; e, C a fase em que as classes C1 e C2 passaram por THS e C3 e C4 

foram submetidas a intervenção FAP. Os resultados apontaram um aumento na 

frequência de ocorrência das classes de comportamentos sob intervenção ao longo das 

sessões, com maiores frequências nas sessões de FAP. O participante relatou maior 

nível de ansiedade nas sessões de THS que nas de FAP. As aplicações dos instrumentos 

antes da linha de base e ao final das intervenções produziram dados semelhantes. Os 

dados indicaram que a FAP também pode ser eficaz no tratamento de comportamentos 

relacionados a habilidades sociais. Contudo, novos estudos devem ser realizados para 

avaliar a generalização e fornecer mais evidências da eficácia e prover à área de 

pesquisa e de aplicação a possibilidade de fornecer tratamentos mais eficazes aos 

comportamentos problemas. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 11_ 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, UNIDADE 

01 - RODOLPHO AZZI  

 

1252 - CRENÇAS RELIGIOSAS ENTRE OS BEHAVIORISTAS RADICAIS  

 

ADRIANA GEBRIM DE SOUSA.  

UNICEUB, BRASILIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Behaviorismo radical; Crenças religiosas; Comportamento  

 

O trabalho visa discutir teoricamente quais são as diferenças e similaridades existentes 

entre os pressupostos do Behaviorismo Radical enquanto filosofia da ciência e das 

religiões em geral, bem como verificar como os Behavioristas Radicais, na prática, 

lidam com essas questões. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa de campo com 

mestrandos, mestres, doutorandos, doutores e professores em Análise do 

Comportamento na cidade de Brasília, com o objetivo de verificar se os mesmos 

possuem crenças religiosas e como compatibilizam ou lidam com a incompatibilidade 

entre essas duas noções. O estudo indicou que a maioria dos participantes acreditava em 
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Deus ou em algo semelhante a esse conceito e que o estudo dos pressupostos do 

Behaviorismo Radical, bem como o tempo de estudo nessa abordagem, contribuiu no 

questionamento da existência de um ser superior e também, para que a maioria, se 

tornasse ateu ou agnóstico. Ficou claro que os behavioristas radicais são seres que se 

comportam e que, mesmo conhecendo os princípios que controlam o comportamento, 

são controlados e influenciados por eles. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 15 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, UNIDADE 

05 - LUIZ MARCELINO  

 

1373 - COMPORTAMENTO AGRESSIVO: UMA AVALIAÇÃO FUNCIONAL 

DO PERSONAGEM WILSON FISK DO SERIADO DEMOLIDOR  

 

JOÃO ARISTIDES TOMAZ DE ALMEIDA1; LIANA ROSA ELIAS2; DAMOM 

CRUZ RIBEIRO3.  

1.UFC- SOBRAL, SOBRAL - CE - BRASIL; 2,3.UFC - SOBRAL, SOBRAL - CE - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Comportamento agressivo; Avaliação Funcional; Séries  

 

Um dos grandes fenômenos na atualidade nos meios de entretenimento são os seriados 

televisivos. Pensando em trazer para o contexto de graduação temas que possam estar 

próximos a realidade dos alunos – séries -  o analista do comportamento poderia pensar 

temáticas/metodologias de ensino que tornem as discussões sobre contingências de 

reforçamento ainda mais reforçadoras. O presente trabalho objetivou realizar uma 

avaliação funcional dos comportamentos agressivos do personagem Wilson Fisk (rei do 

crime) do seriado Demolidor. A avaliação funcional é uma das principais ferramentas 

de trabalho do analista do comportamento, em que são levantadas hipóteses sobre quais 

contingências instalam e mantém determinados repertórios; as consequências 

produzidas pelas ações emitidas, visando possíveis intervenções. Utilizou-se como 

metodologia a coleta de dados através da observação direta das cenas do seriado e o 

exercício de avaliação funcional do repertório agressivo do personagem a partir destas. 

As considerações feitas sobre as contingências envolvidas no repertório de 

agressividade de Wilson Fisk foram feitas a partir de produções da área sobre 

comportamento agressivo, considerando os 3 níveis de seleção. Os resultados apontam 

para as contingências instaladoras e mantenedoras do repertório agressivo de Wilson: 

ambiente que selecionava a emissão de comportamentos agressivos com caráter de 

sobrevivência, ambiente familiar pouco responsivo (modelação), a comunidade de 

Hell’s Kitchen (local onde se passa a série) com práticas culturais que selecionam 

condutas agressivas de seus membros. Além de se possibilitar material para a discussão 

sobre a compreensão e intervenção no fenômeno do comportamento agressivo com 

outros profissionais, outro ganho que pode ser destacado é o fato de se propiciar um 

ambiente que possibilite o treino das habilidades dos alunos de realizarem avaliações 

funcionais já na graduação, mesmo que em personagens fictícios. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 23 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

03 - LÍGIA MARIA MACHADO  
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1402 - PROCRASTINAÇÃO E AUTOCONTROLE: UMA LEITURA 

ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL.  

 

VICTORIA VASCONCELOS GOMES; LIANA ROSA ELIAS.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, SOBRAL - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise do comportamento; Procrastinação; Autocontrole  

 

Adiar tarefas se faz bastante presente no repertório comportamental dos indivíduos e as 

pesquisas existentes no que tange à procrastinação levam em consideração aspectos como 

hábitos de estudo, clínica e vida diária. O presente trabalho tem como objetivo discutir a 

temática da procrastinação sob a ótica da Análise do Comportamento (AC), enfatizando 

a relação desse comportamento de adiar tarefas com a questão do autocontrole, ou seja, 

agir em função do atraso da consequência reforçadora. Para efetivar o objetivo deste 

trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas revistas brasileiras de AC 

(Comportamento em Foco, Perspectivas em Análise do Comportamento, Revista 

Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva – RBTCC e Revista Brasileira de 

Análise do Comportamento – REBAC) e na coleção Sobre Comportamento e Cognição, 

tendo como critério de inclusão as palavras-chave procrastinação ou adiamento de tarefas, 

identificando, desse modo, a relação entre procrastinação e o conceito de autocontrole. 

Foram encontrados 6 artigos, sendo 2 na RBTCC e 4 na coleção Sobre Comportamento 

e Cognição que abordassem a temática da procrastinação, sendo que nesta última em um 

dos artigos há uma relação direta entre o comportamento de adiar tarefas e a falta de 

autocontrole. Pode-se inferir, a partir da leitura do material encontrado, que variáveis 

relacionadas ao tempo, escolha, consequências imediatas e tardias e regras, quando não 

manejadas de forma assertiva, influenciam no comportamento de adiar tarefas. Assim, 

percebemos que as variáveis citadas podem ser usadas para explicar o autocontrole e, por 

sua vez, a sua relação com a procrastinação. Todavia, é importante salientar a pertinência 

de mais pesquisas que abordem a relação entre procrastinação e autocontrole criando, 

assim, subsídios para intervenções clínicas criando, assim, subsídios para intervenções 

clínicas no que concerne a modificação desse repertório que pode, inclusive, trazer sérios 

prejuízos para o sujeito. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 42 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

02 - LUIZ OTÁVIO QUEIROZ  

 

1417 - ANALISTAS DO COMPORTAMENTO PUBLICAM “FORA DA 

CAIXA”?  

 

RODRIGO DAL BEN; FERNANDA CASTANHO CALIXTO; ANDRÉ LUÍZ 

FERREIRA.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SÃO CARLOS - SP - BRASIL; 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, RIO CLARO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise do comportamento; Disseminação; Publicação  
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Comunicar-se com o público em geral é cada vez mais uma das atividades que se espera 

de pesquisadores e cientistas. Uma sessão especial publicada em 2014 no periódico The 

Behavior Analyst discute a divulgação da Análise do Comportamento (AC) para o 

público geral. Nela, são indicados canais adequados para tal comunicação, entre eles, as 

revistas de divulgação científica. As duas maiores revistas brasileiras de divulgação 

científica são a Ciência Hoje, publicada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência, e a Pesquisa Fapesp, publicada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo. Nós analisamos a divulgação da AC em tais revistas entre os anos de 

2003 e 2014. Nós utilizamos as palavras-chave: Behaviorismo, Skinner e 

Comportamento; para comparação, nós analisamos a divulgação da Psicanálise com as 

palavras-chave: Psicanálise, Freud e Psíquico. Nós localizamos seis matérias sobre AC 

na revista Ciência Hoje, três delas continham equívocos sobre as propostas de B. F. 

Skinner para a explicação do comportamento verbal; as demais apresentavam reflexões 

sobre o desenvolvimento histórico da área. Em comparação, nós encontramos 8,7 vezes 

mais ocorrências da psicanálise (52). Na revista Pesquisa Fapesp, nós encontramos sete 

matérias sobre AC, relatando pesquisas experimentais e desenvolvimentos históricos da 

área. Em comparação nós encontramos 14 vezes mais ocorrências de Psicanálise (98). A 

partir dos dados, nós argumentamos que os analistas do comportamento brasileiros têm 

subutilizado revistas de divulgação científica, perdendo, assim, oportunidades de se 

comunicar com o público geral, fora da caixa. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 13 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, UNIDADE 

03 - LÍGIA MARIA MACHADO  

 

1358 - INTERVENÇÕES NO TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO: 

LEVANTAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE 2000 A 2015  

 

MARIANA RODRIGUES DIAS; MARINA DE MELLO ALIANO; PATRICIA 

CAROLINE SILVA; FABIO PINATO SATO; LÍVIA AURELIANO.  

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Transtorno de ansiedade; Terapia analítico-comportamental; 

Tratamento  

 

O Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) é uma patologia heterogênea, que pode ser 

dividida em subtipos. É caracterizado pela presença de obsessões (pensamentos, 

impulsos ou imagens recorrentes vivenciadas como intrusivos) e/ou compulsões 

(comportamentos repetitivos que visa anular ou reduzir a ansiedade). Aproximadamente 

60% dos pacientes apresentam melhora no quadro clínico com o uso dos 

antidepressivos. A terapia analítico-comportamental, associada à farmacoterapia, é uma 

das principais opções de tratamento ao TOC. Objetivou-se verificar e analisar na base 

de dados Scielo e nas coleções de livro Sobre comportamento e cognição e sua 

continuação eletrônica Comportamento em Foco, as publicações acerca das 

intervenções analítico-comportamentais sobre o Transtorno Obsessivo Compulsivo. 

Como material, foram utilizados artigos publicados no período de 2000 a 2015. No que 

se refere às intervenções comportamentais, conclui-se que a mais utilizada é a técnica 

Exposição e Prevenção de Respostas. Observou-se que dentre os medicamentos, os que 
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são mais utilizados e apresentam maior eficácia são os Inibidores de Recaptação de 

Serotonina (IRS), os benzodiazepínicos e a clomipramina. Notou-se ainda, que o papel 

da família no tratamento é de extrema importância para que o paciente continue em 

processo terapêutico mesmo em casa. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 25_ 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

05 - LUIZ MARCELINO  

 

1344 - AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA E 

PRIVADA COM O ATENDIMENTO MÉDICO  

 

CYNTHIA CARVALHO JORGE; LUZIANE DE FÁTIMA KIRCHNER; MARIA DE 

JESUS DUTRA DOS REIS.  

UFSCAR, SÃO CARLOS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Satisfação; Pacientes; Atendimento médico  

 

A satisfação do paciente é um dos resultados alcançados em saúde quando a relação 

entre médico e paciente se estabelece de forma saudável. Este trabalho teve como 

objetivo avaliar o nível de satisfação de 195 pacientes com o atendimento médico em 

serviços das redes pública (n=120) e privada (n=75) de saúde, da cidade de Cascavel -

Paraná. A coleta de dados ocorreu em consultórios particulares, e em um centro de 

especialidades médicas credenciado ao SUS. Foi utilizado o Questionário de Avaliação 

da Satisfação do Paciente com o Atendimento Médico (QASPAM), elaborado pelas 

autoras deste trabalho com base na literatura nacional e internacional sobre satisfação do 

paciente. O QASPAM é um instrumento qualiquantitativo, que possui propriedades 

psicométricas satisfatórias (α = 0,932), e é composto por três seções: 1) escala de 

satisfação; 2) 3 questões abertas; 3) 13 questões fechadas com opções de resposta em 

escala Likert de 5 pontos. Os resultados deste estudo, no que se refere as análises 

quantitativas, demonstraram que os pacientes de ambas as redes de saúde avaliaram o 

atendimento médico de forma satisfatória; todavia, pacientes da rede pública 

apresentaram escores significativamente (p<0,005) mais baixos de satisfação em todos 

os itens do instrumento, com predominância nos itens: Tempo de espera (62,6%) 

Duração do Atendimento (18,7%) e Sensibilidade do médico (13,3%). Análises 

qualitativas indicaram que os aspectos de maior satisfação, para ambas as redes, foram a 

postura afetiva do médico e a comunicação médico-paciente, enquanto que os que 

geram maior insatisfação foram tempo de espera e baixa duração do atendimento. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 21_ 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

01 - RODOLPHO AZZI  

 

1387 - JUSTIÇA SOCIAL, LIBERDADE E FILOSOFIA POLÍTICA: 

PERSPECTIVAS ÉTICAS PARA DELINEAMENTOS CULTURAIS  

 

RAMON CARDINALI DE FERNANDES.  

UFPR, CURITIBA - PR - BRASIL.  
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Palavras-chave: Planejamento cultural; Justiça social; Liberdade  

 

A promoção de “justiça social” é, por vezes, descrita por analistas do comportamento 

como uma possibilidade de norteamento ético para delineamentos culturais. No entanto, 

justiça social é uma expressão com muitos sentidos diferentes e cabe ao analista do 

comportamento esclarecer o que quer dizer ao utilizá-la, explicitando as condições que 

controlam seu comportamento de planejar e as características das contingências sociais 

que busca promover com suas intervenções. O diálogo com autores de outras disciplinas 

que abordam a temática da justiça social emerge como fundamental para o analista do 

comportamento interessado num planejamento cultural eticamente 

comprometido.  Nesta direção, o presente trabalho realizou uma interpretação analítico-

comportamental da concepção de “liberdade” elaborada pelo filósofo político Karl 

Widerquist e sua relação com a promoção daquilo que esse autor considera ser uma 

sociedade “justa”. Foi apresentada e discutida a concepção de Widerquist de liberdade 

compreendida enquanto “poder para dizer não”. Uma interpretação analítico-

comportamental dessa concepção se fez possível através do uso da abordagem de Israel 

Goldiamond, que define a coerção enquanto função dos “graus de liberdade” presentes 

numa contingência – não apenas enquanto ausência de consequências aversivas. 

Argumentou-se que tanto o poder para dizer não quanto os graus de liberdade dependem 

do conjunto de alternativas comportamentais possíveis num dado contexto. Concluiu-se 

que uma interpretação analítico-comportamental da liberdade, tal como é definida por 

Widerquist, pode contribuir para o estabelecimento de norteamentos éticos que guiem a 

prática de delineamentos culturais na medida em que são esclarecidas quais 

características das contingências sociais objetivadas que podem ser consideradas 

socialmente justas. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 36_ 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, UNIDADE 

06 - RODOLPHO SANTA´NNA  

 

1441 - PSICOTERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL DE CASAIS 

SOBRE QUEIXAS LIGADAS A AFETIVIDADE E A SEXUALIDADE  

 

MAYARA ABREU RESENDE PIMENTEL; RENATA FERRAREZ FERNANDES 

LOPES.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UBERLANDIA - MG - BRASIL.  

Palavras-chave: Psicoterapia cognitiva comportamental; Casais; Sexualidade  

 

Problemas de relacionamento conjugal têm sido apontados como um dos grandes 

estressores da vida, a Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) ao entrar em contato 

com clientes que vivenciavam relacionamentos conjugais conflituosos constata que em 

vários casos, esses relacionamentos desencadeavam nos indivíduos ansiedade e 

depressão. A pesquisa buscou investigar por meio da análise de 10 prontuários clínicos 

conduzidos na abordagem cognitiva da Clínica Psicológica da Universidade Federal de 

Uberlândia, como os fenômenos afetividade e sexualidade tem influenciado a vida 

conjugal dos indivíduos, para isso os protocolos foram submetidos ao método proposto 

Marconi e Lakatos (2010): identificação do tema, elaboração do plano de trabalho, 
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identificação, localização, compilação, fichamento, análise de categorias, interpretação 

e redação. As seguintes categorias foram identificadas: fatores predisponentes, 

precipitantes e mantenedores das queixas envolvendo falta de habilidade social e 

problemas na comunicação. Após a análise notou-se que 20% dos prontuários 

apresentavam queixas de problemas ligados à afetividade e a sexualidade. Buscou-se 

compreender a representação mental daqueles que registram os prontuários no que tange 

à importância dada às categorias supracitadas na vida do casal, sua influência na relação 

conjugal e nas relações sociais. Investigou-se ainda como as técnicas que a TCC utiliza 

para ajudar casais a superarem desajustes afetivos e sexuais são representadas pelos 

terapeutas. A estatística descritiva dos prontuários indicou que 70% das queixas são de 

mulheres com idade média de 42,7 anos. Dados qualitativos indicaram a prevalência de 

relatos ligados à falta de comunicação, perda de interesse no parceiro, conflitos na 

relação, medo da intimidade, presença de sintomas de depressão, ansiedade e culpa. De 

modo geral, os registros apontam que a intervenção Cognitivo Comportamental foi 

eficaz e centrou-se em técnicas de avaliação e modificação de comportamento. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 45 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

05 - LUIZ MARCELINO  

 

1541 - O ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO COMO FERRAMENTA 

POLÍTICA  

 

BERNARDO DUTRA RODRIGUES.  

NÚCLEO PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Acompanhamento Terapêutico; Política; Intervenção  

 

O processo de urbanização gerou desigualdades em boa parte dos centros urbanos, 

principalmente após a metade do século XX, devido a uma mudança na forma de 

reinvestir o capital excedente, agora focado na compra de ativos e títulos imobiliários, 

ao invés de novas formas de produção. Um dos produtos desse novo arranjo é a 

segregação espacial nas cidades. Espaços exclusivos sempre existiram, porém, o 

processo de urbanização acentuou ainda mais tais espaços (e.g., gentrificação). O 

acompanhamento terapêutico (AT) é uma modalidade de atendimento que vai de 

encontro a essa segregação. Ao se utilizar do ambiente extraconsultório o AT não só 

desenvolve repertórios importantes para o seu cliente, mas também tenta reinserir este 

indivíduo de volta ao espaço público que lhe foi usurpado. Este trabalho visa discutir 

alguns elementos constituintes de uma intervenção política do AT: (1) Clarificação de 

valores; (2) Clarificação de direitos; (3) Repertório de enfrentamento; (4) Grupo. 

Embora questões políticas sejam temas delicados em qualquer tipo de intervenção, elas 

sempre estiveram dentro do interesse da Análise do Comportamento e são variáveis 

relevantes na manutenção de muitos dos problemas enfrentados no cotidiano dos 

pacientes. Sendo assim, uma intervenção eficaz deve levar essas questões em 

consideração. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 29 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

09 - FRED S. KELLER  
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1510 - OS CROODS - REPERCUSSÕES DE REGRAS FAMILIARES NOS 

PADRÕES COMPORTAMENTAIS  

 

RAYANA LIMA BRITO.  

UNICEUB, CRUZEIRO - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Os Croods; Comportamento Governado por Regras; Insensibilidade 

comportamental  

 

O filme descreve a história da família Croods, situada na era pré-histórica. É um filme 

que descreve as diferentes formas de se reagir às regras familiares dentro de uma mesma 

família, além das diferentes regras que são emitidas dependendo de cada família. Estas 

peculiaridades são representadas por cada personagem. Esta comunicação oral pretende 

relacionar a história do filme com alguns temas relevantes para a Análise do 

Comportamento, como Comportamento Governado por Regras, Insensibilidade às 

contingências, definição de criatividade para o Behaviorismo Radical, e Habilidades 

Sociais. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 20 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, UNIDADE 

10 - B. F. SKINNER  

 

1477 - GRUPO DE TREINO PARENTAL: ANÁLISE FUNCIONAL PARA PAIS 

E CUIDADORES  

 

MARCUS TÚLIO ANDRADE; MIGUEL BUNGE; GERMANO HENNING.  

GRUPO D20, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Grupo; Treino parental; Pais  

 

O objetivo da seguinte apresentação é demonstrar o trabalho feito ao longo deste ano. O 

grupo de treino parental reuniu 4 casais de pais em encontros quinzenais de 2h de duração. 

Nestes encontros, dois terapeutas ensinaram análise funcional aos pais e cuidadores de 

crianças com demandas semelhantes. As demandas das crianças eram relevantes para o 

trabalho, uma vez que os pais puderam compartilhar de suas experiências uns com os 

outros. Diversos exercícios e dinâmicas foram propostas aos pais e cuidadores em uma 

tentativa de aumentar o conhecimento deles sobre as variáveis que controlam os 

comportamentos de suas crianças. Além disso, as sessões foram registradas para posterior 

análise e feedback aos pais, alguns vídeos instrucionais foram utilizados para treino dos 

conceitos trabalhados e também alguns exercícios desenvolvidos pelos terapeutas, além 

de leituras como base para algumas discussões. Ao longo dos atendimentos, os pais 

passaram a relatar diminuição da oposição do comportamento de seus filhos, aumento do 

seguimento de instrução e aumento de alguns comportamentos trabalhados 

individualmente pelos pais como, lição de casa, arrumar a cama ou organizar os 

brinquedos. Os pais e cuidadores também desenvolveram rotinas semanais para seus 

filhos. Sobre isso, percebe-se que o esquema de reforçamento proposto foi seguido, 

aumentando o engajamento das crianças as tarefas propostas. Discute-se então a 



145 
 

manutenção e generalização dos comportamentos adquirido pelos pais após a 

intervenção. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 14 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, UNIDADE 

04 - MARIA LÚCIA FERRARA  

 

1496 - VARIÁVEIS SOCIAIS ENVOLVIDAS NO COMPORTAMENTO DE 

INGESTÃO ALCOÓLICA  

 

SAYLO FERNANDES MOURA; JOSEFA CRYSLEIDE RODRIGUES LOPES; 

DENISE OLIVEIRA VILAS BOAS.  

UNIFOR, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Álcool; Socialização; Análise do comportamento  

 

O consumo de bebidas alcoólicas pode acarretar diversos prejuízos a quem o utiliza e a 

sociedade como um todo. Existem diferentes fatores que podem influenciar no uso do 

álcool por indivíduos de vários grupos sociais e em diferentes etapas da vida. O presente 

trabalho teve como objetivo identificar as variáveis independentes mais estudadas no 

comportamento de consumir bebidas alcoólicas em situações sociais, por meio da 

realização de revisão bibliográfica e norteado pela perspectiva analítico 

comportamental. Com base nos critérios de inclusão e exclusão eleitos neste trabalho, 

resultaram 15 artigos, dentre os quais 60% consistiram em estudos de levantamento e os 

40% restantes em estudos experimentais. Foi possível observar que fatores como faixa 

etária, sexo, escolaridade, relações com família, amigos e gêneros são variáveis 

relevantes ao comportamento de consumir álcool. Além disso, encontrou-se que a 

relação de tal comportamento com seu contexto e as variáveis controladoras são 

prioritariamente social. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 47 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

07 - NILCE MEJIAS  

 

1520 - USO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA ENSINAR LEITURA E 

ESCRITA A ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS  

 

ELENICE SEIXAS HANNA1; CAMILA DOMENICONI2; DANIELA MATTOS3; 

CAMILA OLIVEIRA VIEIRA4; VITÓRIA LIMA5; RODY OLIVEIRA6; 

MARINEIDE AQUINO DE SOUZA ARAN7; MURILO CARVALHO8; JOSIANE 

MARIA DONADELI9; ANA RUBIA SAES MENOTTI10; SAMUEL PEREIRA11; 

PAOLA MORELI12.  

1,3,4,5,6,11.UNB, BRASILIA - DF - BRASIL; 2,7,8,9,10,12.UFSCAR, SÃO CARLOS - 

SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Tecnologia de ensino; Alfabetização; Escola pública  

 

A alfabetização em escolas públicas se intensifica no 3º ano do ensino fundamental. A 
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Prova Brasil realizada com alunos de 5º ano tem mostrado, entretanto, que muitos 

alunos desta série ainda não são capazes de ler pequenos textos com compreensão. O 

presente trabalho avaliou o efeito da utilização de novas tecnologias de ensino de leitura 

e escrita com alunos de 4o. e 5o. ano de escolas públicas, desenvolvidas por equipes de 

pesquisadores da UFSCar e UnB. A maioria das crianças que participaram da 

intervenção no laboratório de informática de 4 escolas públicas era capaz de ler e 

escrever palavras regulares, mas apresentava erros na leitura e escrita de palavras 

irregulares e sentenças. Todas as crianças que apresentaram pelo menos 30% de erros 

nas avaliações participaram de programas informatizados para ensinar a compreensão 

da leitura de histórias infantis. Para avaliar o efeito da intervenção foram desenvolvidos 

testes com formato semelhante ao da Prova Brasil e aplicados antes e depois do 

procedimento de ensino. Os resultados dessas avaliações mostraram aumentos médios 

de 30% no escore dos alunos das duas escolas de Brasília e de uma escola de São 

Carlos. Esses ganhos substanciais na leitura de textos das crianças serão comparados 

com a medida de validade externa fornecida pela Prova Brasil. A aplicação dos 

programas por professores bolsistas do ensino básico contribuiu também para a 

formação dos professores e para a transferência da tecnologia de ensino derivada de 

evidência empírica. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 24 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

04 - MARIA LÚCIA FERRARA  

 

1534 - SUPORTE EM GRUPO PARA IRMÃOS DE INDIVÍDUOS COM 

TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA)  

 

PAULA HISA PARANAÍBA GOTO1; ANA LÚCIA ROSSITO AIELLO2.  

1.UFSCAR, SÃO CARLOS - SP - BRASIL; 2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 

CARLOS, SÃO CARLOS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Irmãos; Transtorno do espectro do autismo; Intervenção  

 

A longevidade do relacionamento fraternal e o tempo que irmãos usualmente passam 

juntos fazem desta uma relação especial, pois oportuniza o desenvolvimento de 

habilidades importantes para outros contextos e constitui uma das principais fontes de 

apoio ao longo da vida. Irmãos de indivíduos com TEA podem ter dificuldades no 

relacionamento fraternal e familiar decorrentes das especificidades do quadro do 

autismo. Também é comum que se sintam negligenciados, sobrecarregados, com culpa, 

vergonha, além de vivenciar outras dificuldades. Profissionais e pesquisadores tem dado 

pouca atenção aos relacionamentos entre irmãos, dos poucos estudos existentes, a 

maioria é descritiva. O propósito deste trabalho foi analisar a satisfação dos 

participantes e de seus pais com um programa de intervenção em grupo para irmãos de 

indivíduos com TEA. Participaram seis adolescentes entre 11 e 15 anos, de ambos os 

sexos, irmãos de crianças com diagnóstico ou hipótese diagnóstica de TEA. Foram 

realizados encontros individuais com pais e participantes antes e após a intervenção e 

cinco encontros em grupo com os irmãos. No grupo foram tratados aspectos emocionais 

e informativos, como características do TEA, expressividade emocional, estratégias de 

enfrentamento e resolução de problemas. Questionários de satisfação com o grupo 

foram respondidos pelos irmãos participantes após cada encontro e os pais responderam 
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o questionário ao fim dos cinco encontros. Como resultado, obteve-se que os irmãos 

participantes gostaram de todas as atividades desenvolvidas, os pais notaram mudanças 

positivas em relação ao comportamento dos filhos e relataram que eles gostavam de 

participar do grupo, o que levou a um baixo número de ausência aos encontros. Apenas 

um adolescente questionou sua mãe sobre a necessidade de participar do grupo. 

Conclui-se que são necessárias mais pesquisas de intervenções com irmãos de 

indivíduos com TEA a fim de discutir temas de interesse deles e escutá-los sobre suas 

necessidades. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 34 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, UNIDADE 
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Compreendendo que jogar também é um comportamento, controlado em boa parte por 

estímulos relacionados ao jogo, este trabalho busca analisar quais são as atuais 

aplicações dos conhecimentos analítico-comportamentais no campo do 

desenvolvimento de jogos. Também objetiva discutir outros possíveis usos da análise do 

comportamento, de maneira a complementar ou aprimorar o desenvolvimento de jogos, 

buscando a resolução de problemas atuais no campo dos jogos eletrônicos que poderiam 

ser prevenidos com a aplicação destes conhecimentos. Buscou-se no Google Acadêmico 

por artigos que relacionassem análise do comportamento e desenvolvimento de jogos, 

realizando-se uma primeira seleção por seus resumos, e dentre os selecionados, 

selecionou-se novamente por leitura aqueles que possuíam alguma relevância na 

articulação entre as duas temáticas. A revisão bibliográfica apontou para a presença de 

dois conceitos analítico-comportamentais no campo do desenvolvimento de jogos: de 

tríplice contingência, com uma ênfase muito maior na consequência, e de esquemas de 

reforçamento. Entretanto, a aplicação destes conceitos no desenvolvimento de jogos 

direciona-se apenas para a manutenção do comportamento de jogar, sem preocupação 

com outras relações contingenciais que podem surgir durante o jogo, e por isso, o 

presente trabalho conclui-se com a sugestão pelo uso de conceitos e ferramentas 

analítico-comportamentais pelo desenvolvimento de jogos para intervenção em 

comportamentos desejáveis e indesejáveis que acontecem durante o jogo, assim como 

para um melhor planejamento dos jogos para evitar a ocorrência de comportamentos 

indesejáveis. 
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1461 - JUSTIÇA RESTAURATIVA: ALTERNATIVAS PARA A PUNIÇÃO NO 
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A Justiça Restaurativa é focada na reparação de danos e é um processo que inclui vítimas, 

ofensor e os membros da comunidade. O objetivo do presente trabalho foi estabelecer um 

diálogo teórico entre o modelo restaurativo e a punição no âmbito da Análise do 

Comportamento. Tratou-se de um estudo bibliográfico. Foram realizadas buscas em 

livros nacionais e internacionais, catálogos editoriais, acervo da Biblioteca do Judiciário 

e artigos nas bases de dados eletrônicas: periódicos CAPES; Âmbito-jurídico; CREPOP 

e Domínio Público. O levantamento foi realizado através do cruzamento das palavras-

chave Justiça Restaurativa, Análise do Comportamento e punição. Os critérios de 

inclusão foram materiais sobre Justiça Restaurativa como possibilidade de resolução de 

conflitos não judicial, enquanto os de exclusão incluíam textos com outras práticas 

jurídicas que não a Restaurativa.  Observou-se que contrariamente ao sistema tradicional 

de justiça, de caráter retributivo e baseado no controle aversivo e imputação de pena, o 

modelo restaurativo propicia oportunidade para que todos envolvidos repensem a conduta 

delituosa, contribuindo para a instalação de comportamentos mais adequados. O uso da 

coerção para o controle social faz com que esse mecanismo punitivo pareça eficaz, 

contudo, a punição pode gerar, a longo prazo, mais violência. Assim, o encarceramento 

seria ineficaz em promover aprendizado de novos comportamentos, sendo seus efeitos 

supressivos temporários, pois atua somente enquanto o ofensor cumpre sua pena e pode 

contribuir para o aumento da reincidência criminal. Neste sentido, as práticas 

restaurativas se apresentam como uma alternativa para a punição no âmbito judicial ao 

propiciar diferentes repertórios comportamentais. 
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Estudos sobre a relação da possível influência da publicidade no comportamento do 
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consumidor estão cada vez mais presentes e teóricos da Análise do Comportamento tem 

aprofundado esse tema de diversas maneiras. Nesse trabalho, o foco é discutir as possíveis 

formas como a publicidade exerce controle no comportamento do consumidor de baixa 

renda. Para analisar tal ponto, foi realizado uma descrição dos principais conceitos do 

Behaviorismo Radical, incluindo as agências de controle e apresentando a mídia como 

uma dessas agências. Em seguida, foi feito uma caracterização da publicidade enquanto 

um ramo da mídia que também funciona como agência de controle, além de explicar o 

comportamento do consumidor a partir do Behavioral Perspective Model (BPM). Por fim, 

foi realizado um recorte para os consumidores de baixa renda, sendo feita uma análise de 

duas propagandas televisivas com aspectos diferentes, mostrando formas como a 

publicidade busca influenciar o comportamento dos indivíduos. Por exemplo, por meio 

de emparelhamento de estímulos, apresentação de reforços utilitários e informativos, 

estimulações visuais e sonoras e atrativos na forma de pagamento, com o intuito de gerar 

o comportamento de compra a todo custo, sem se atentar qual o público está sendo 

atingindo. 
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Este trabalho consiste no estudo de um caso atendido desde agosto de 2015 no Serviço 

de Psicologia Aplicada (SPA) do Centro Universitário Católica de Quixadá 

(UniCatólica), cuja queixa se relaciona a dificuldades nas relações interpessoais. A 

discussão vale-se de relatos do cliente e recortes de atendimentos e intervenções 

realizadas, buscando demonstrar como a Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) tem 

sido utilizada no planejamento e na condução do caso. A opção por este modelo clínico 

deveu-se ao tipo de queixa apresentada pelo cliente, bem como aos pressupostos da 

FAP, que visualizam a relação terapêutica como uma interação do cliente com 

semelhanças funcionais àquelas que ele participa em sua vida diária, portanto, dentro da 

qual tendem a aparecer os comportamentos problema e melhora alvos de intervenção. 

Dessa forma, o principal recurso de intervenção FAP é a modelagem direta de 

repertórios comportamentais dentro da sessão. Para tanto, foram elencadas classes de 

comportamentos problema do cliente, como (1) falar excessivamente sobre estudo, 

metas e produtividade, esquivando de assuntos íntimos e que indiquem 

"vulnerabilidade", (2) controlar situações de interação, evitando entrar em contato com 

situações que sinalizem “perda de controle” (3) pôr em desconforto outras pessoas com 

suas colocações, dentre outros. Foram realizadas análises funcionais, e observados e 

evocados comportamentos clinicamente relevantes (CCRs), como controlar o assunto da 
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terapia (CCR1), intimidar a terapeuta (CCR1), mostrar seu diário a terapeuta (CCR2) e 

analisar padrões que impedem que tenha contato com novas situações potencialmente 

reforçadoras (CCR3), dentre outros. Estes foram consequenciados pela terapeuta, 

promovendo sempre a generalização dos comportamentos modelados em sessão, sendo 

este um dos critérios para avaliar a efetividade da psicoterapia. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO ORAL 33 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, UNIDADE 

03 - LÍGIA MARIA MACHADO  

 

1605 - ESTUDO EXPERIMENTAL DA CRIATIVIDADE: UMA 

CARACTERIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES  

 

EMERSON FERREIRA DA COSTA LEITE; NILZA MICHELETTO.  

PUC-SP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Comportamento criativo; Solução de problemas; Variabilidade 

comportamental  

 

Foi realizada uma revisão de pesquisas experimentais básicas e aplicadas cujos resultados 

fornecem subsídios para uma análise das contingências envolvidas no fenômeno 

tradicionalmente chamado de criatividade. A literatura conceitual sobre o tema apresenta 

frequentemente a novidade no comportamento e o reforçamento deste por parte de uma 

comunidade como aspectos a serem considerados na descrição do comportamento 

criativo. Alguns dos estudos lidos apresentaram contribuições no primeiro dos aspectos 

observados pela literatura, enquanto outros envolveram tanto a investigação de variáveis 

promotoras de comportamento variado e/ou novo quanto a consideração deste como 

criativo por membros de uma comunidade. Os estudos analisados estiveram relacionados 

à diferentes áreas de estudo da Análise do Comportamento, tais como solução de 

problemas e variabilidade comportamental. A revisão permitiu ainda discutir a 

participação de comportamentos precorrentes no comportamento criativo, como foi 

apontado por Skinner (1953; 1968; 1969; 1970; 1974). Atividades precorrentes podem 

ser relevantes quando o comportamento é chamado criativo por envolver contingências 

nas quais a solução de problemas não específicos nos quais "conseguir algo novo" está 

em questão. 
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Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo analisar a lei 11.343 de agosto 

de 2006 que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas (SISNAD). 

Esta lei articula as atividades de prevenção, atenção e reinserção de usuários e 

dependentes, e a repressão à produção e ao tráfico ilícito de drogas. 

Foi utilizado para analisar as contingências entrelaçadas e metacontigências presentes 

na lei o conceito de contingência tríplice, instrumento aplicado por Todorov, Moreira e 

Prudêncio (2004) quando analisaram o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Foi identificado na lei 11.343, três contingências completas referentes à prevenção, 

atenção e reinserção e onze contingências completas referentes à repressão da produção 

e do tráfico de drogas. 

Foi identificado também duas metacontingências secundárias na lei 11.343: um 

referente a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas e outra destinada a repressão da produção não autorizada e do 

tráfico ilícito de drogas. Juntas e coordenadas essas metacontingências formam a 

metacontingências primaria da lei, que é o controle das drogas e da drogadição em todo 

território nacional. 
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Este estudo avaliou se a privação e/ou restrição alimentar afetam o valor reforçador do 

alimento. Participaram 12 mulheres adultas, que foram divididas em 4 grupos 

experimentais: Privação /Restrição, Privação/Não Restrição, Não Privação/Restrição, 

Não Privação/Não Restrição. A sessão experimental iniciou após jejum mínimo de 8 

horas. Em seguida, um jogo em um software foi apresentado onde as participantes 

poderiam ganhar pontos ao final da sessão para trocar por alimento ou atividade de lazer 

previamente selecionado. Na alternativa correspondente a atividade de lazer, o esquema 

de liberação de reforços foi o Razão Variável 2 (VR2) e na alternativa correspondente ao 

alimento, foi programado um esquema encadeado (VR2, VR4, VR6, VR8, VR10).  Antes 

do início do jogo para as participantes na condição de Não-Privação foi servida uma 

bebida láctea. Na condição Privação, as participantes permaneceram quietas sem 

consumo alimentar por 15 minutos. Para a condição de Restrição, um prato com alimentos 

selecionados foi colocado em frente às participantes durante 15 minutos e elas foram 

informadas de que não podiam comer. Na condição de não-restrição, o prato não foi 

apresentado. Os resultados mostraram que no grupo Não privado/Restrito todos os 

participantes emitiram mais respostas na alternativa alimento, assim como dois dos três 

participantes dos demais grupos.  Porém, em relação à pontuação todos os participantes 

na condição Não Privado e/ou de Restrição obtiveram mais pontos para lazer. Os 

resultados sugerem que a condição de Privação levou a uma maior pontuação para 
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alimento corroborando com estudos na área. Dados da triagem dos participantes sugerem 

que variáveis como tipo de alimento oferecido no experimento e o Índice de Massa 

Corporal podem ter influenciado o valor reforçador do alimento e necessitam ser 

manipuladas em futuras investigações. 
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RESUMO 

Estudos sobre ciúmes apresentam controvérsias no que diz respeito a definição do 

fenômeno, logo, discutir alguns aspectos sobre o ciúme com o objetivo de caracteriza-los 

torna-se relevante.  Objetivou-se com este estudo, descrever de que forma a análise do 

comportamento compreende os comportamentos emocionais ciumentos, revendo alguns 

termos fundamentais para compreensão do ciúme como: Comportamentos respondentes, 

Comportamentos operantes, Eventos privados, Modelo de seleção pelas consequências, 

buscando relacionar tais definições com o comportamento emocional ciumento. Pretende-

se abordar as contribuições de diferentes autores da análise do comportamento, discutindo 

e comparando seus pontos de vista, destacando a aprendizagem e manutenção desses 

comportamentos e as influências dos níveis filogenético, ontogenético e cultural. 

Utilizou-se a modalidade de pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, que consiste 

em identificar um problema a partir de referenciais teóricos publicados em livros e artigos 

científicos disponíveis em bases de pesquisa online, Google acadêmico, Scielo e Bvspsi. 

O critério de seleção das referências utilizadas foram as palavras chaves: Ciúme, Análise 

do Comportamento e Behaviorismo radical. Foram selecionados 32 textos e 28 foram 

usados de forma efetiva. A pesquisa discute a relação existente entre comportamentos 

respondentes e operantes, esclarecendo que os comportamentos ciumentos não se 

restringem a comportamentos observáveis como: seguir, ligar, discutir, entre outros. 

Podemos considerar que esses comportamentos possuem ligação com histórico de 

comportamentos competitivos para obtenção de reforço e que os mesmos são emitidos 

em situações onde há a presença de rivais. 
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Objetivo: A expressão adequada de sentimentos, atualmente abordada na terapia 

comportamental com a concepção de assertividade, vem sendo estudada pela psicologia 

a quase cinquenta anos. A assertividade consiste em repertórios de características de 

uma descrição eficaz em contextos sociais específicos e é comumente utilizado em 

intervenções terapêuticas as quais lidam com as dificuldades nas interações sociais. 

Assim objetivou-se descrever classes de comportamento verbal assertivo em um 

processo psicoterapêutico. Método e materiais: Delineamento experimental do sujeito 

como seu próprio controle no estudo das relações funcionais. Foram realizadas 18 

sessões com cliente, com duração de cinquenta minutos cada. O procedimento 

constituiu-se em três etapas: triagem, linha de base e intervenção. A triagem constitui-se 

de duas sessões para levantamento de dados e contrato terapêutico. Na Linha de Base 

foram 5 sessões onde observou-se os comportamentos verbais e formulou-se as 

hipóteses funcionais. A intervenção pautou-se na definição do comportamento 

problema, análise funcional, histórico de reforçadores, divisão de classe de 

comportamentos verbais assertivos e inassertivos. Os materiais utilizados foram ficha de 

triagem, questionário Construcional de Goldiamond, levantamento de história da TS – 

necessidades secundárias. Resultados: A queixa do cliente era reconstruir a sua família, 

mas através das análises funcionais, percebeu-se que se esquivava ao ser questionado 

sobre a sua vida, relações e escolhas. Após a intervenção, cliente discriminou 

contingências e comportamentos de classe de ordem superior e inferior, e por 

consequência alterando o comportamento verbal inassertivo para assertivo. 
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A Psicoterapia é vista como uma ferramenta importante para reduzir o sofrimento dos 

indivíduos. Esse sofrimento muitas vezes sofre forte influência da cultura na qual o 

indivíduo está inserido. Qual o papel do terapeuta diante desse contexto? Para B.F 

Skinner, principal teórico da Análise do Comportamento, a Psicoterapia atua como uma 

agência de controle social que visa reduzir os efeitos indesejáveis do controle coercitivo 

exercido por outras agências, como o governo e a religião. O terapeuta comportamental, 

teoricamente compreende o comportamento humano como um produto da biologia, 

história de vida e cultura do indivíduo. No entanto, percebe-se que em sua história de 

atuação tem agido para resolver problemas de forma individual, desprezando as 

variáveis políticas e culturais que afetam o comportamento de seus clientes. Ao fazer 

isso, o terapeuta reabilita o indivíduo sem interferir nas contingências culturais que 
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influenciam o seu problema, fornecendo-lhe ferramentas de autocontrole e não de contra 

controle. Assim, o terapeuta frequentemente age de acordo com os interesses do sistema 

capitalista e da ideologia liberal, sendo reforçado de diversas formas pelas agências 

dominantes. Algumas propostas recentes visam incluir as variáveis culturais dentro do 

setting terapêutico, como a Green FAP e a proposta de integração entre a FAP e a 

Terapia Feminista. Essas propostas necessitam ser mais estudadas e sua implementação 

devem ser avaliadas para verificar se atingem aos objetivos propostos. 
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A Síndrome de Burnout é considerada pelo Ministério da Saúde uma psicopatologia 

relacionada às condições de trabalho e estudos sobre vêm sendo publicados desde a 

década de 70. Analistas do comportamento descrevem os transtornos psicológicos 

partindo do pressuposto de que todo comportamento é instalado e mantido por meio de 

contingências. O objetivo do presente trabalho foi propor uma possibilidade de análise 

da Síndrome de Burnout com enfoque Analítico-Comportamental, buscando elucidar as 

variáveis envolvidas e a descrição de comportamentos. Em busca bibliográfica no portal 

da CAPES por área de conhecimento, selecionando a área de Ciências Humanas e as 

bases bibliográficas da Psicologia, com as palavras “Burnout”, “Análise do 

Comportamento”, “Behaviorismo”, “Comportamental”, constatou-se a não existência de 

estudos que abordassem a Síndrome de Burnout sob a perspectiva Analítico-

Comportamental. Foram utilizados artigos que abordavam a discussão de questões 

relacionadas: à Síndrome de Burnout, à psicopatologia e à psicologia clínica Analítico-

Comportamental. A partir disso, foi realizada a especificação de respostas relacionadas 

à síndrome, assim como das possíveis causas do problema. Incluiu-se a discussão sobre 

controle aversivo e comportamento. Os resultados demonstraram a possibilidade da 

realização da análise funcional da Síndrome de Burnout sob a perspectiva Analítico-

Comportamental. Espera-se que o trabalho possa contribuir para a discussão de questões 

relacionadas à análise funcional da Síndrome e promover a ampliação de estratégias de 

prevenção e enfrentamento do problema. 
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Segundo manuais clínicos diagnósticos, a característica principal desse transtorno é um 

medo persistente de uma ou mais situações sociais ou de desempenho, em que a pessoa 

se sente exposta a desconhecidos ou a uma possível avaliação. Pensando nesses 

aspectos, sugere-se que a fobia social é um transtorno com múltiplas influências e que 

há algum tempo é discutido e tratado pelas práticas psicológicas. Com isso, abordar qual 

a importância da realização de revisão de estudos sistemáticos é de essencial 

importância. O trabalho consiste em uma revisão das publicações nacionais e 

internacionais que realizaram revisão sistemática da literatura e/ou meta-análise de 

tratamentos terapêuticos relacionados à fobia social. O principal objetivo é organizar as 

publicações apresentando um panorama do desenvolvimento de pesquisas a respeito de 

tratamentos terapêuticos utilizados, de modo a permitir situar o papel da Análise do 

Comportamento e, dessa forma, organizar e sugerir direcionamentos futuros. Como 

resultado, foi observada uma predominância na utilização de pacotes terapêuticos 

(TCC) e uma série de técnicas ditas cognitivas e outras consideradas comportamentais, 

não havendo uma definição conceitual clara da divisão entre tais técnicas. Pesquisadores 

comentam a respeito da falta do detalhamento dos processos envolvidos de cada técnica, 

embora, a grande maioria se foca na verificação de qual tratamento é mais eficaz. A 

técnica amplamente utilizada e relatada como eficaz fora a técnica da exposição, ora 

situada como uma técnica da TCC, ora situada como uma técnica da terapia 

comportamental e/ou sendo a própria terapia comportamental. Ela é relacionada como 

um “tratamento-ouro” para a fobia social. Parece-nos então, que a própria exposição em 

si, pode produzir mudanças cognitivas e comportamentais. Discute-se a possibilidade de 

propor uma formulação comportamental para esse transtorno; aprofundar-se nas 

variáveis focalizadas, entendendo os processos comportamentais envolvidos. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 44 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

04 - MARIA LÚCIA FERRARA  

 

1149 - POLIAMOR E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: A SELEÇÃO 

PELAS CONSEQUÊNCIAS DE VÁRIAS FORMAS DE AMAR  

 

PAULO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO.  

FACULDADE ANÍSIO TEIXEIRA, FEIRA DE SANTANA - BA - BRASIL.  

Palavras-chave: Amor; Sentimentos; Seleção natural  

 

O poliamor se define por múltiplas relações afetivas, normalmente com envolvimento 

profundo e planejamento de longo prazo. Os adeptos não costumam adicionar ao acordo 

da relação à possibilidade de terem relações informais e fazerem sexo casual, o que 

impossibilita o poliamor ser confundido com relacionamento aberto, swing ou ménage a 

trois. Como fenômeno comportamental, o amor é produto das relações do organismo com 
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o contexto, determinado pela relação dos três fatores de seleção: filogenético, 

ontogenético e cultural. Analisar o amor como um fenômeno comportamental, envolve o 

estudo das múltiplas funções do estímulo alterando a relação organismo-ambiente como 

um todo, inclusive como a comunidade verbal ensina sua nomeação. Trata-se de um 

episódio emocional do organismo que altera a predisposição para ação. Ou seja, altera a 

probabilidade da emissão de uma classe de respostas sob controle de uma classe de 

estímulos. Nesse sentido, o comportamento de amar é aprendido como qualquer outro 

comportamento, o que o torna uma experiência essencialmente humana e única para cada 

um.  Entretanto, aspectos culturais como a monogamia, vão de encontro a experiência 

humana em que a sexualidade não está direcionado exclusivamente e unicamente para 

outro ser humano, já que a seleção natural não selecionou a monogamia como uma 

característica da espécie.   A comunidade verbal reforça a prática monogâmica e pune a 

experiência afetiva múltipla, produzindo sentimento de culpa e sofrimento em relação a 

uma experiência essencialmente humana. O objetivo desse trabalho é uma reflexão com 

base na seleção pela consequência e na biologia evolutiva, sobre a condição humana na 

sua dimensão afetiva-sexual. Torna-se fundamental a discussão do poliamor como uma 

experiência emocional genuinamente humana, divergindo de uma prática cultural 

monogâmica cuja origem tem bases socioeconômica. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 18 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, UNIDADE 

08 - ANTONIO ARMINDO CAMILLO  

 

1150 - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: COMO OS PROFISSIONAIS 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL O DEFINEM E CARACTERIZAM  

 

CARINE RAMOS OLIVEIRA; OLGA MARIA PIAZENTIN ROLIM RODRIGUES; 

BRUNA PÁDUA SILVA.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO, BAURU - 

SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Características do Transtorno do Espectro Autista; Definição do 

Transtorno do Espectro Autista; Professores de Educação Infantil  

 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) caracteriza-se por transtorno do 

neurodesenvolvimento de forte base genética que se inicia na primeira infância, com 

prejuízo persistente na comunicação social, em diversos contextos, a presença de 

padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividade, limitando ou 

prejudicando. Este estudo pretendeu investigar como os profissionais da Educação 

Infantil definem e caracterizam o TEA. Participaram 146 profissionais da Educação 

Infantil do sistema municipal de educação que responderam a um questionário contendo 

informações sociodemográficas e questões sobre a definição e características do TEA. 

As respostas foram categorizadas de acordo com a literatura e semelhança entre elas. Os 

resultados apontaram que 7,4% das respostas à definição de TEA foram corretas. As 

demais eram respostas vagas, incompletas ou utilizando definições do senso comum. 

Também houve um percentual alto (27,4%) de participantes que não responderam à 

questão. Quanto às características, 18,6% responderam corretamente e, o restante 

apresentando, como na questão anterior, respostas vagas e incompletas. Tais dados 

indicam o desconhecimento de profissionais da Educação Infantil sobre o TEA. 
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Consequentemente, este dado influenciaria na identificação precoce de crianças com o 

transtorno, importante para que investimentos no seu desenvolvimento sejam 

providenciados por profissionais especializados. Conclui-se enfatizando a necessidade 

de capacitação desses profissionais sobre o tema. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 23 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

03 - LÍGIA MARIA MACHADO  

 

1164 - INTERPRETAÇÃO COMPORTAMENTAL DA RESILIÊNCIA NA 

ANÁLISE DE FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO À DEPRESSÃO  

 

ANDRÉ AMORIM RAMOS; GIOVANA DEL PRETTE LOPES.  

CENTRO PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL; CENTRO PARADIGMA, SÃO 

PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Resiliência; Depressão; Fatores de proteção  

 

Algumas das contingências e práticas culturais comumente verificadas nas sociedades 

contemporâneas parecem contribuir significativamente com o desenvolvimento de 

Depressão.  Se isto, por um lado, explica por que a prevalência do diagnóstico na 

população parece aumentar nas últimas décadas, não explica por que parte da 

população, exposta a condições similares, parece não desenvolver quadros depressivos. 

O presente trabalho propôs-se a investigar processos que podem prevenir a configuração 

de Depressão em humanos. Para tanto, foram realizadas: a) uma interpretação 

comportamental do fenômeno da resiliência e b) análises de possíveis processos 

explicativos dos efeitos de fatores de risco e proteção à depressão. Em um primeiro 

momento, buscou-se publicações sobre o tema resiliência, identificando autores 

especializados no tema; analisaram-se as contribuições dos autores, enquadrando-as e 

operacionalizando-as em referenciais analítico-comportamentais. A partir da 

compreensão do fenômeno da resiliência, foram analisados fatores de risco e proteção à 

Depressão em adolescentes identificados em uma metanálise sobre o tema. Foram 

selecionados para análise os fatores de estratégias de coping positivo e negativo por 

serem mais diretamente relacionados a fatores comportamentais e à discussão sobre 

resiliência. O trabalho desenvolvido aponta para a importância de interações complexas 

entre organismo e ambiente na determinação da resposta de um sujeito frente a 

adversidades, bem como sugere que o aprendizado e o fortalecimento de 

comportamentos específicos podem contribuir com a prevenção de quadros depressivos 

e aumentar a resiliência. O motivo pelo qual algumas pessoas não se deprimem, mesmo 

em contingências desfavoráveis, pode estar relacionado em parte a uma tendência a agir 

sobre situações-problema ou seus efeitos, mais do que afastar-se delas, sustentada por 

repertórios específicos e ambientes favoráveis, que podem ser construídos em uma 

história de interação. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 40 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, UNIDADE 

10 - B. F. SKINNER  

 

1178 - PERFIL DE IDOSOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA 
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APLICADA (SPA)  

 

MARIA CLARA CLARA FERREIRA DOS SANTOS; OMAR DE AZEVEDO 

FERREIRA.  

UNIVALE, GOVERNADOR VALADARES - MG - BRASIL.  

Palavras-chave: Idosos; Assistência ao Idoso; Saúde Mental  

 

Com o aumento da expectativa de vida da população, a busca por atendimento 

psicológico também aumenta, sendo necessária adaptação dos serviços de saúde mental 

para o atendimento aos idosos. Este trabalho teve por objetivo descrever o perfil de 

idosos usuários do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da Universidade Vale do Rio 

Doce (UNIVALE). Trata-se de um estudo descritivo, de modelo transversal, que utiliza 

uma abordagem quantitativa. A amostra foi constituída por indivíduos com 60 anos ou 

mais atendidos no ano de 2015 no SPA. A coleta de dados foi realizada a partir de 

dados secundários obtidos nas fichas de triagem preenchidas pelos alunos do curso de 

Psicologia durante atendimento no SPA. As variáveis incluídas foram Idade, Sexo, 

Estado Civil, Demanda, Hipótese Diagnóstica (HD) e Encaminhamento. Os resultados 

mostram que 53,8% dos usuários possuem idade entre 60-65 anos, são do sexo feminino 

(53,8%) e são casados (46,1%). As demandas foram diversas, mas destacam-se as 

queixas de sintomas depressivos (16, 6%), seguido por nenhuma queixa (12,5%) e 

outras significativas como medos (8,3%), perda de sono (8,3%) e incontinência urinária 

(8,3%). Observou-se a falta de hipóteses diagnósticas registradas para os usuários, 

representando 46,7% das fichas.  Entretanto, em 20% das triagens foi identificada a HD 

equivalente a F32.0: transtorno depressivo leve (20%) e o encaminhamento para 

psicoterapia foi predominante, em 84,6% dos atendimentos. Conclui-se que o perfil dos 

idosos usuários do SPA tem entre 60-65 anos, do sexo feminino e casados. Apesar da 

ausência de HD ter sido relevante - podendo significar uma falta de relatos de sintomas 

suficientes para uma definição mais próxima de um acerto -, a segunda maior hipótese e 

a prevalência das queixas apresentadas sugerem uma vulnerabilidade desta população à 

depressão, fazendo-se necessária maior atenção para a realidade dos mesmos para uma 

promoção da saúde mental. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 05 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

05 - LUIZ MARCELINO  

 

1187 - ABUSO SEXUAL, BULLYING E SUICÍDIO: ATENDIMENTO CLÍNICO 

COMPORTAMENTAL EM UMA CLÍNICA ESCOLA  

 

LUDEMILA DOS SANTOS ALMEIDA; RONALDO TEIXEIRA JUNIOR.  

UFMS, CAMPO GRANDE - MS - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise funcional; Terapeuta iniciante; Estupro  

 

Este trabalho pretende demonstrar como um atendimento clínico comportamental em uma 

clínica escola também pode ser possível para lidar com temáticas complexas como abuso 

sexual, bullying e suicídio. Talita (nome fictício), 20 anos, procurou atendimento 
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relatando ter sofrido abuso sexual quando tinha 8 anos e bullying na adolescência, 

chegando a tentar suicídio 2 vezes. Ela dizia enfrentar momentos de tristeza e choro sem 

motivo específico, sofrimento com lembranças e pesadelos sobre o abuso, dificuldade em 

se relacionar e confiar em homens, problemas de autoestima e com críticas de outras 

pessoas que a desmotivavam de sair de casa. Uma análise funcional indicou que a 

violência que sofreu no passado ainda produzia fortes respondentes que a impediam de 

entrar em contato com um novo ambiente, fazendo uso constante de justificativas como 

forma de esquiva. Buscou-se então a eliminação de respostas emocionais relacionadas ao 

seu passado (abuso e bullying), ampliação do contato da cliente com seus sentimentos e 

expressão com outras pessoas, aumento de reforçadores com aprofundamento de relações 

pessoais, autoconhecimento e autoestima. Durante as intervenções a cliente conseguiu 

gradativamente repetir sua história e sentimentos com a terapeuta, amigos e familiares, 

reduzindo reações emocionais também ao ver vídeos ou reportagens levados pela 

terapeuta; passou a identificar melhor as fontes de controle de seus comportamentos e 

esquivas, bem como suas qualidades e defeitos através da apresentação de quadros 

didáticos e comparativos; conversou e saiu algumas vezes com rapazes, relatou ter saído 

e interagido mais vezes com amigas e pensamentos suicidas não foram mais verbalizados. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 42 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

02 - LUIZ OTÁVIO QUEIROZ  

 

1213 - PRÁTICAS EDUCATIVAS DO PROFESSOR: AS HABILIDADES 

SOCIAIS COMO ESTRATÉGIA PARA A FORMAÇÃO ÉTICA.  

 

MARIANA CAROLINA BATISTA FERREIRA; CAMILA MUCHON DE MELO.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Práticas educativas de docentes; Análise do Comportamento; 

Habilidades Sociais  

 

Esta investigação teve como objetivo avaliar na literatura Analítico-Comportamental os 

efeitos de intervenções direcionadas às práticas educacionais de docentes do Ensino 

Fundamental I, na promoção de comportamentos pró-éticos e pró-sociais junto aos 

alunos, bem como identificar as estratégias e recursos utilizados. Foi realizada uma 

revisão bibliográfica considerando trabalhos nas seguintes bases de dados: Banco de 

Teses da Capes; Index Psi Teses, IBICT, LILACS, PePSIC e SciELO. Os trabalhos 

catalogados foram referentes ao período entre 2004 a 2014. Foram selecionados sete 

estudos que atenderam as palavras-chave “práticas educativas docentes”, “análise do 

comportamento” e “habilidades sociais”. Os resultados foram apresentados 

considerando a descrição da intervenção quanto a estrutura, temas abordados e práticas 

utilizadas e, a descrição dos efeitos observados, em relação ao comportamento dos 

professores e ao comportamento dos alunos. Os estudos indicaram que as intervenções 

estruturadas considerando os princípios da Análise do Comportamento se mostraram 

efetivas. O treino em Habilidades Sociais possibilitou aos professores alterar déficits de 

aquisição de comportamentos socialmente competentes, déficits de desempenho 

encontrados e aprimorar repertórios adequados já existentes, permitindo aos docentes 

reconhecer seu papel enquanto agentes no processo educacional dos alunos. O treino 

funcionou como uma estratégia importante e promissora para o desenvolvimento de um 
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senso de cidadania e para a prevenção de comportamentos inassertivos, viabilizando 

redução de conflitos, dificuldades de interação e de competência acadêmica, 

favorecendo a socialização e escolarização das crianças. Portanto, este estudo apontou 

para a relevância de se conduzir intervenções com professores dada a sua amplitude e ao 

seu caráter preventivo, especialmente junto às crianças na primeira e segunda infância. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 02 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

02 - LUIZ OTÁVIO QUEIROZ  

 

1236 - O CONCEITO DE CONHECER NO BEHAVIORISMO RADICAL E 

IMPLICAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO  

 

ANNE CAROLYNNE BOGO; BEATRIZ MIYUKI SUZUKI; CAMILA MUCHON 

DE MELO.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Relacionismo; Alfabetismo; Aprendizagem  

 

O contexto escolar brasileiro está atualmente em crise: a situação do letramento é um 

exemplo emblemático. Dados do Indicador de Alfabetismo Funcional apontam que 65% 

dos estudantes no ensino médio não atingiram o mais alto nível de alfabetização. Esses 

dados sugerem que ter acesso à educação não significa ser alfabetizado plenamente. 

Tendo em vista que de diferentes concepções teóricas derivam diferentes propostas de 

ação, este estudo teve por objetivo examinar como a concepção skinneriana sobre o 

conhecer pode contribuir para implementar propostas de ensino. Para alcançar esse 

objetivo foram avaliadas concepções tradicionais sobre o conhecer, nas quais se 

evidenciam as noções de transmissão e posse de conhecimento, implicando em um 

dualismo. Consequências da acepção tradicional são propostas educativas que parecem 

não considerar o processo de conhecer, como sugerir maior tempo de estudo como 

forma de obter maior aprendizagem. Em seguida, a concepção skinneriana sobre o 

conhecer foi analisada: Skinner apresenta definições sobre o conhecer baseadas em um 

modo de explicação relacional. Conhecer é comportamento, e, portanto, entendido na 

relação entre o sujeito e o ambiente, o que implica na possibilidade de compreender esse 

processo e modificá-lo. Analisou-se dois modos pelos quais é possível o conhecer: em 

contato com as contingências ou por meio de regras. Dessa forma, para que se conheça, 

é necessário que os alunos entrem em contato direto com as contingências relevantes 

para o seu aprendizado, com uma postura ativa. Outra possibilidade é a exposição às 

contingências descritas por regras que dizem respeito ao conhecimento produzido por 

outras pessoas. Argumenta-se que propostas educacionais baseadas no modelo 

skinneriano de conhecer podem oferecer alternativas relevantes para as dificuldades 

educacionais atuais. Com este estudo foi possível avaliar o alcance da acepção 

skinneriana sobre o conhecer e suas contribuições para o processo de ensino brasileiro. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 01 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

01 - RODOLPHO AZZI  

 

1227 - O COMPORTAMENTO/CONDICIONAMENTO REFLEXO TERIA 
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LUGAR EM UMA CIÊNCIA SELECIONISTA SKINNERIANA?  

 

THAIS MARIA MONTEIRO GUIMARÃES; MARCUS BENTES DE CARVALHO 

NETO; ALEJANDRA RODRIGUEZ SARMIENTO; MONALISA FÁTIMA FREITAS 

CARNEIRO LEÃO.  

UFPA, BELÉM - PA - BRASIL.  

Palavras-chave: Seleção por consequência; Reflexo; Condicionamento respondente  

 

Skinner propôs a seleção por consequências como um modo explicativo geral para o 

comportamento, e o caracterizou como alternativo à mecânica clássica. Alguns estudos, 

no âmbito da análise do comportamento sugerem que houve uma transição de uma 

postura mecanicista para a adoção de uma perspectiva selecionista na obra skinneriana. 

Nesses estudos, tal transição é inferida da própria proposta de explicação científica do 

comportamento, inicialmente pautada no conceito de reflexo e, posteriormente, 

fundamentada no conceito de operante. Entretanto, Skinner, mesmo com uma postura 

selecionista, reconhece a importância da concepção do reflexo para descrever certos 

tipos de relações comportamentais, assim como algumas formas de aprendizagem, como 

condicionamento respondente. Com isso, ontogênese parece não se restringir a 

comportamentos originados via variação e seleção e nem ao condicionamento operante. 

Contudo, como seria possível sustentar um modo explicativo unificado para explicar a 

origem de todos os comportamentos na ontogênese, se a origem, durante a vida de um 

organismo, de uma nova resposta reflexa, foge aos cânones do selecionismo? O objetivo 

deste trabalho é discutir como o selecionismo como um modo explicativo unificado 

acaba por negligenciar outro tipo de relação comportamental que não pode ser descrita 

via processos de variação e seleção. Sugere-se que o selecionismo, em vez de um 

princípio unificado para explicar processos comportamentais monolíticos em cada nível, 

possa ser interpretado como uma proposta de explicação para um tipo de relação 

comportamental em cada lócus, sem apelar para uma superioridade em detrimento de 

outros modos causais que descrevem outras formas legítimas de relações 

comportamentais. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 12_ 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, UNIDADE 
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1200 - PROPOSTA METODOLÓGICA PARA ANÁLISE DE NARRATIVAS 

ORAIS DE CRIANÇAS  

 

BIANCA DA NÓBREGA ROGOSKI; RAQUEL FREIRE COELHO; ANNY 

CAROLINE GOMES NOLASCO; EILEEN PFEIFFER FLORES.  

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, BRASILIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Funções narrativas; Leitura dialógica; Narrativas orais  

 

A leitura dialógica é uma forma de leitura compartilhada em que se encoraja a fala da 

criança sob controle de dimensões temáticas da narrativa. Prompts e probes são 
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oferecidos como estimulação suplementar à leitura em voz alta para favorecer o controle 

do comportamento verbal da criança por aspectos temáticos do texto. Uma forma 

frequentemente utilizada para avaliar o controle temático é solicitar a recontação da 

história. Medidas da qualidade da recontação, comumente, se dão por meio da contagem 

de eventos do enredo e relações causais entre eles. Porém, isso pode excluir dimensões 

temáticas importantes, pois a estrutura narrativa não é composta apenas de eventos. Já 

propostas que analisam recontações com base em elementos fixos da gramática da 

narrativa (e.g. evento inicial, respostas internas dos personagens) abrangem mais 

dimensões temáticas, mas são pouco flexíveis para uso com textos não padronizados. 

Buscando superar essas limitações, propõe-se uma conceituação e metodologia de 

análise fundamentada na narratologia e em conceitos da análise do comportamento. As 

funções narrativas são temáticas da narrativa relevantes para a compreensão, definidas 

pelo efeito programado sobre o comportamento verbal do ouvinte e suas relações com 

outras unidades temáticas. Por meio de revisão da literatura, foram elencadas e 

analisadas medidas existentes de qualidade da recontação. Para exemplificar os métodos 

e compará-los, três crianças, entre 6 e 8 anos, passaram por sessões de leitura dialógica 

em grupo e, por recontações individuais. Estas foram gravadas e analisadas de acordo 

com as três metodologias mais usadas. As funções narrativas apresentaram maior 

sensibilidade às recontações, captando mais elementos narrativos com base nas 

contingências textuais programadas e compreendidas pelas crianças. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 11_ 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, UNIDADE 

01 - RODOLPHO AZZI  

 

1206 - A PERDA DO BRINCAR COMO REPRODUÇÃO 

CULTURAL:INTERPRETAÇÃO COMPORTAMENTAL SOBRE O FILME 

TARJA BRANCA  

 

ARIELA KALILI.  

PUC-SP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Brincar; Práticas Culturais; Análise do Comportamento  

 

O presente trabalho consiste em uma análise sobre a perda do brincar como reprodução 

das práticas culturais na sociedade contemporânea brasileira. A partir de uma revisão 

bibliográfica sobre o brincar, e, em especial, sobre a definição que a Análise do 

Comportamento descreve essa atividade e sobre a noção de cultura para abordagem, 

discute-se como o brincar está sujeito a perder sua sobrevivência a nível cultural por 

conta das novas tecnologias que surgem no mundo atual. Para tanto, dois instrumentos 

possibilitam a análise em questão: o documentário Tarja Branca lançado em 2014 que 

propõe uma reflexão sobre o brincar dentro da cultura brasileira e sua importância para 

o desenvolvimento do humano até a vida adulta o qual consiste em depoimentos de 

pessoas advindas de profissões e culturas diferentes e, o artigo de B.F.Skinner escrito 

em 1986/1987, chamado “ O que Está Errado com a Vida Cotidiana no Mundo 

Ocidental?”. Nesse artigo o autor propõe práticas culturais que estão perdendo seu valor 

de reforçamento, ou seja, a sua manutenção dentro da cultura ocidental. Foram 

escolhidas três práticas, a partir do artigo, para serem analisadas que envolvessem a 

questão da perda do fortalecimento das contingências em relação ao brincar sustentadas 
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pelos depoimentos dos integrantes do filme escolhido. Os resultados dessa discussão 

revelaram que muito há em comum daquilo escrito e criticado por Skinner em 

1986/1987 com o que é exposto no filme, possibilitando uma análise da cultura do 

brincar e sua sobrevivência. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 16 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, UNIDADE 

06 - RODOLPHO SANTA´NNA  

 

1319 - EFEITOS DE WORKSHOP DE PSICOTERAPIA ANALÍTICA 

FUNCIONAL SOBRE HABILIDADES TERAPÊUTICAS  

 

NATALIA MINGIONE DA FONSECA; SONIA BEATRIZ MEYER.  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Treino de terapeuta; Psicoterapia analítica funcional; Delineamento 

experimental  

 

A Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) tem como proposta a análise e intervenção de 

comportamentos que ocorrem durante a sessão, através de modelagem direta dos 

comportamentos do cliente. Para realizar a FAP de forma sistemática, alguns repertórios 

são requeridos do terapeuta, que o conhecimento teórico em si pode não ser capaz de 

produzir. Por isso, tem-se estudado formas de treino ao terapeuta FAP e sua eficácia. 

Além de leituras, a maneira mais comum de treino é por meio de supervisões, mas uma 

nova forma adicional tem sido utilizada, a de workshops experienciais, com objetivo 

maior de desenvolver as habilidades desejáveis ao terapeuta FAP. O objetivo do 

presente estudo foi investigar se esta forma de treino é capaz de produzir aquisições no 

repertório do terapeuta e se estas mudanças são mantidas três meses após a intervenção. 

Para isso, dois terapeutas participaram de delineamento experimental de linha de base 

múltipla, e passaram por um workshop (variável independente - VI). Foram utilizados 

para análise dos dados os instrumentos Functional Analytic Psychotherapy Rating Scale 

(FAPRS) e a Escala de Impacto da FAP (FAPIS). A análise dos dados mostrou que, 

após o workshop, ambos os terapeutas passaram a prover consequências (TRB2) aos 

comportamentos de melhora do cliente (CCR2) com maior eficiência, e um dos 

terapeutas passou a evocar mais comportamentos “problema” (CCR1) após o treino. A 

Cliente 1 emitiu mais CCR1 na fase experimental, enquanto o Cliente 2 passou a emitir 

mais CCR2 após a introdução da VI. Os dados da FAPIS mostraram que ambos os 

terapeutas relataram ter adquirido habilidades relacionadas à aplicação principalmente 

das Regras 2 e 3 da FAP. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 26 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

06 - RODOLPHO SANTA´NNA  

 

1295 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE 

COMPORTAMENTOS PROFISSIONAIS DE ALUNOS DE PSICOLOGIA  

 

MAYRÊ DURAN OTERO DE SOUZA1; GABRIELA LAUREANO COSTA2; 

FERNANDA BORDIGNON LUIZ3; HELDER LIMA GUSSO4.  
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1,2,3.UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL; 4.UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA CARATINA, FLORIANÓPOLIS - SC - BRASIL.  

Palavras-chave: Critérios de avaliação; Graduação em Psicologia; Comportamentos 

profissionais  

 

Questiona-se sobre quais comportamentos são esperados do aluno em formação e de 

que forma é possível avaliar o desenvolvimento de comportamentos ditos como 

profissionais. Diante disso, buscou-se identificar quais são os critérios utilizados por 

docentes supervisores de estágio de um curso de Psicologia para avaliação do 

desenvolvimento de comportamentos profissionais nos alunos. Nesta pesquisa foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas com treze professores supervisores de estágio de 

um curso de graduação em Psicologia da cidade de Curitiba. Foram identificados 24 

critérios diferentes relatados pelos professores, sendo que cada professor mencionou 

uma quantidade de nove a catorze critérios. Os critérios relatados foram classificados a 

partir do conceito de variável e conjunto de variável. Com base nesses conceitos, os 

critérios considerados como conjuntos foram classificados, com relação a função de sua 

especificação, em quatro categorias: fontes de informação, atividade-meio, 

comportamento-objetivo e dimensão de qualquer comportamento. De forma geral, a 

pesquisa evidenciou que muitos dos critérios relatados, ainda que estejam descritos na 

forma de comportamentos, são referentes apenas a classes de respostas, ausentes de 

contextualização da relação entre ação do indivíduo com o ambiente e com os 

resultados produzidos por essa ação. O dado produzido pode orientar pesquisas futuras a 

identificar quais as classes menos complexas que compõe classes mais complexas de 

comportamentos dos critérios utilizados por professores-supervisores de estágio. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 33 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, UNIDADE 

03 - LÍGIA MARIA MACHADO  

 

1304 - LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E SÍNTESE PRELIMINAR DO 

CONCEITO DE CRIATIVIDADE NA AC  

 

THAÍS SOUSA SILVA; LEONARDO CARNEIRO HOLANDA.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Criatividade; Conceito; Levantamento Bibliográfico  

 

O termo criatividade, ainda que frequentemente utilizado no senso comum, parece ainda 

não apresentar consenso quanto à sua definição. Tal fato se mostra problemático, uma 

vez que tal característica, normalmente atribuída aos grandes mestres e artistas e 

amplamente valorizada pela comunidade em geral, não pode ser precisamente definida e 

operacionalizada, fugindo ao alcance da ciência do comportamento prevê-la e controla-

la. Assim, visando tornar isso possível, justifica-se o presente trabalho, que tem como 

objetivo avaliar as publicações acerca do tema criatividade, no decorrer do séc. XX e 

XXI, visando construir uma síntese preliminar do conceito, segundo os preceitos da 

Análise do Comportamento (AC). Para tanto, buscou-se na base de dados Google 

Acadêmico os trabalhos em português que apresentassem, no título ou palavras-chave, o 
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termo “Criatividade”. Por meio dessa pesquisa, obteve-se 1800 resultados, entre 1970 e 

2015, dentre os quais 235 se apresentaram relevantes. Destes, apenas 5 são do campo da 

AC. Entre os principais fatores que definem a criatividade nos trabalhos de outras áreas, 

estão: capacidade de criar, dom, traço de personalidade e relação com um ambiente rico 

em estímulos. Na AC, por outro lado, os autores comentam que o comportamento 

criativo é uma resposta operante, de resolução de problemas, relacionada a um ambiente 

que proporcione variabilidade e gere reforçadores. Assim, sinteticamente, pode-se 

afirmar que o comportamento criativo é uma resposta operante que varia a partir de 

comportamentos prévios e obtém reforço diferencial, em função de sua consequência 

inovadora e que incorre em reforçadores não só para quem o emite, mas para 

comunidade que o qualifica. Apesar de suas limitações, como ter restringido a busca à 

língua portuguesa, o presente estudo cumpre seus objetivos na medida em que se mostra 

como um primeiro passo para a elaboração do conceito de criatividade no âmbito da 

AC. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 04 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

04 - MARIA LÚCIA FERRARA  

 

1280 - ANÁLISE DE FATORES RELATIVOS À BAIXA DIFUSÃO DOS 

CONHECIMENTOS GERADOS PELA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  

 

GLISIANE ZOLIM CANALI; BRUNA ZOLIM CANALI; CAMILA MUCHON DE 

MELO.  

UEL, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise do Comportamento; Divulgação científica; Produção de 

conhecimento  

 

A Análise do Comportamento busca descrever e manipular as variáveis ambientais das 

quais o comportamento é função. Skinner enfatiza que o conhecimento produzido deve 

ser útil e ter resultados práticos para a sociedade. Cabe, então, refletir se esse objetivo 

último da ciência do comportamento humano está sendo alcançado. O presente trabalho 

consiste em uma análise teórico-conceitual sobre os possíveis motivos para que o 

conhecimento produzido pela Análise do Comportamento ainda seja pouco divulgado 

para outras ciências e para a comunidade leiga. Após uma pesquisa bibliográfica, foram 

destacadas e analisadas algumas variáveis que podem estar relacionadas à pouca difusão 

da Análise do Comportamento, as quais foram divididas em 6 categorias: 1) Ensino da 

Análise do Comportamento; (2) Terminologia utilizada pela Análise do Comportamento; 

(3) Vernáculo mentalista; (4). Críticas e resistência à Análise do Comportamento; (5). 

Pouca aplicação do conhecimento produzido pela Análise Comportamento; (6) 

Isolamento científico. Concluiu-se que a baixa divulgação do conhecimento produzido 

pela Análise do Comportamento faz com que a área tenha pouco impacto e repercussão 

nas questões referentes aos problemas sociais. O analista do comportamento, ao que 

parece, tem obtido pouco êxito na manipulação das variáveis ambientais a fim de que esta 

ciência amplie sua divulgação de uma maneira suficiente em áreas diferentes da sua. 

Desta forma, é necessário considerar uma mudança de comportamento para que se 

produzam consequências diferentes ampliando-se o papel do cientista na direção de 

contribuir para a resolução de problemas humanos mais amplos. 
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CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 48 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

08 - ANTONIO ARMINDO CAMILLO  

 

1249 - IDENTIDADE DE GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL: POSSÍVEIS 

DEFINIÇÕES PELA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  

 

FÁBIO HENRIQUE SILVA DE SOUZA1; MARIANA FREDIANI SANT'ANA2; 

CAMILA MUCHON DE MELO3.  

1.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, MARINGA - PR - BRASIL; 

2.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, MARINGÁ - PR - BRASIL; 

3.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Behaviorismo Radical; Identidade de gênero; Orientação sexual  

 

Atualmente, movimentos sociais relacionados aos direitos da mulher e da comunidade 

LGBT estão ganhando cada vez mais espaço. De maneira oposta, tem-se no cenário 

atual concepções, leis e ações pautadas por explicações puramente biológicas ou 

religiosas, muitas vezes acompanhadas de julgamento moral. Por sua visão de mundo 

contextualista e pela análise de contingências, a Análise do Comportamento interpreta 

seu objeto de estudo como multideterminado, mutável e histórico. Dessa forma, 

constitui-se como uma opositora às explicações reducionistas. Este estudo teve como 

objetivo apresentar uma possível definição sobre identidade de gênero e orientação 

sexual à luz da Análise do Comportamento. Primeiramente, fez-se um resgate histórico 

a respeito do papel da sexualidade e suas definições. Discursos da Psicologia e de outros 

campos da ciência, bem como suas implicações, também foram debatidos. 

Posteriormente, uma interpretação comportamental sobre a sexualidade foi possível por 

meio da realização de análise conceitual dos termos presentes no estudo. Concluiu-se, 

de acordo com o escopo permitido pelo material utilizado, que a identidade de gênero e 

a orientação sexual são constituídas principalmente pela história ontogenética, com 

influências marcantes da cultura. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 06 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

06 - RODOLPHO SANTA´NNA  

 

1251 - ENVIESANDO A PERCEPÇÃO TEMPORAL: EFEITO DE 

PROBABILIDADES DE REFORÇO DESIGUAIS  

 

RENATA PENNA BORGES NUNES CAMBRAIA; MARCO VASCONCELOS; 

ARMANDO MACHADO.  

UNIVERSIDADE DO MINHO, BRAGA - PORTUGAL.  

Palavras-chave: Percepção Temporal; Viés Perceptivo; Probabilidade de Reforço  

 

A tarefa de bisecção tem sido amplamente usada para estudar a percepção temporal de 

humanos e animais. Trata-se de um procedimento de discriminação condicional em que 

um estímulo modelo é apresentado por uma determinada duração e duas alternativas de 
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resposta são possíveis: curto ou longo. Se há maior probabilidade de reforço para uma 

das respostas, ocorrerá um viés perceptivo correspondente. No entanto, modelos atuais 

de percepção temporal predizem diferentes resultados: A principal abordagem 

cognitiva, a Scalar Expectancy Theory (SET), prediz um viés quase absoluto pela 

comparação mais reforçada, enquanto que um modelo comportamental, o Learning-to-

Time (LeT), prediz um viés bastante mais modesto. O principal objetivo deste 

experimento foi observar os efeitos de manipular probabilidades de reforço em uma 

tarefa de bisecção com delineamento de sujeito único, ajudando a elucidar qual modelo 

seria melhor preditor de comportamentos sob controle de características temporais de 

estímulos. Seis pombos realizaram o experimento em uma caixa de Skinner longa, com 

discos e alimentadores no centro e nas duas paredes laterais. Painéis no chão registraram 

as posições dos animais durante as tentativas. Em todas as fases, para obter alimento, os 

pombos deveriam bicar o disco lateral relacionado a uma duração de estímulo específica 

(3 s ou 12 s). Todos os animais passaram por três condições contrabalanceadas: A - 

“Viés para curto”, B - “Linha de Base" (sem viés) e C - “Viés para longo”. De modo 

geral, os sujeitos demonstraram alta porcentagem de respostas corretas (acima de 80%) 

em todas as condições. A análise de posição dos pombos revelou um padrão 

estereotipado na linha de base: primeiro iam para o lado curto (3 s) e, após 4.5 s em 

média, partiam para o lado longo (12 s). O padrão foi perturbado nas condições 

experimentais: em A os animais demoravam mais para partir do lado curto do que em 

B. Implicações dos resultados para os modelos de percepção temporal serão discutidas. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 30 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

10 - B. F. SKINNER  

 

1269 - ATRIBUIÇÃO DE DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM POR 

PROFESSORES: INFLUÊNCIAS DA POPULARIDADE DOS ALUNOS  

 

THAYS NOGUEIRA SILVA; RICARDO FERNANDES CAMPOS JUNIOR; DAFNE 

CONCEIÇÃO SILVA UHDE; DAIANE SILVA SANTOS; GABRIELLE RAPOSO 

CHAVES; VINICIOS SANTOS OSOWSKI; JULIA ZANETTI ROCCA.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO, RONDONOPOLIS - MT - BRASIL.  

Palavras-chave: Dificuldades de aprendizagem; Status sociométrico; Leitura e Escrita  

 

Diversos estudos demonstram a relação entre dificuldades de aprendizagem e aceitação 

pessoal, na forma de aprovação de pares e professores. O presente trabalho pretende 

avaliar as relações entre status sociométrico e dificuldades de aprendizagem. Foi avaliado 

o status sociométrico de 276 alunos de segundo (75), terceiro (81) e quarto anos (120) de 

uma escola pública estadual de ensino fundamental de uma cidade do interior do Mato 

Grosso. Destes, 152 meninas e 124 meninos. Solicitou-se, então, que as respectivas 

professoras indicassem aqueles que apresentassem dificuldades de aprendizagem em 

leitura e escrita. As 40 crianças indicadas realizaram a Avaliação de Repertórios de 

Leitura e escrita (ARLE). No grupo geral (A), contendo todos os alunos avaliados, 20% 

das crianças foram avaliadas como “populares”, 13% foram consideradas “impopulares”, 

6% ficaram no grupo de “negligenciados”, 1% foram considerados “controversos” e 61% 

ficaram no grupo de “neutros”. No grupo dos indicados (B), 2% foram avaliados como 

“populares”, 22% como “impopulares”, 18% ficaram em “negligenciados”, 0% foram 
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“controversos” e 57% ficaram no grupo de “neutros”. A fim de estimar a probabilidade 

da diferença de proporções ser atribuída ao acaso, utilizou-se o método de randomização 

e reamostragem: 40 alunos do Grupo A foram selecionados aleatoriamente e as 

proporções de status sociométrico foram verificadas. Esse procedimento foi repetido dez 

mil vezes. Uma distribuição igual ou maior de impopulares foi verificada em 7% dos 

casos. E uma distribuição menor ou igual de populares ocorreu em menos de 1% dos 

casos. Os resultados do ARLE foram então comparados para cada grupo. Verificou-se 

que os impopulares têm, em média, notas maiores que seus pares. Desse modo, os dados 

sugerem que o desempenho acadêmico de alunos impopulares é subestimado pelos 

professores. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 39 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, UNIDADE 

09 - FRED S. KELLER  

 

1274 - ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE O BRINCAR E O RELATO DE 

EVENTOS ENCOBERTOS RELACIONADOS À HOSPITALIZAÇÃO  

 

ELYONEIDA MARIA DE MORAES ÁVILA1; YANNE LUNA DE AZEVEDO2.  

1.UFMA, SAO LUIS - MA - BRASIL; 2.UNICEUMA, SÃO LUIS - MA - BRASIL.  

Palavras-chave: Eventos encobertos; Hospitalização infantil; Brincar  

 

A Terapia Analítico-Comportamental Infantil (TACI) utiliza o brincar como forma de 

intervenção no setting terapêutico. A utilização desse recurso se dá, dentre outros 

motivos, porque as crianças ainda não têm repertório de habilidades sociais, de 

linguagem física e motora plenamente desenvolvidas que as permitam se beneficiar de 

uma terapia puramente verbal. A presente pesquisa propõe a manipulação de variáveis e 

a produção de modificações comportamentais crianças hospitalizadas através do uso de 

recursos lúdicos verificando a relação entre o uso brincar e o relato de encobertos 

relacionados à experiência de hospitalização. A pesquisa foi realizada com dois 

meninos, de oito e noves anos, e ocorreu no leito em que cada criança estava internada. 

Foram realizadas quatro interações com cada criança de 30 minutos e a cada encontro 

foi utilizado um recurso lúdico diferente, que foram confeccionados pelas 

pesquisadoras. Em metade de cada interação utilizava-se o recurso lúdico, na outra 

metade, não. O estudo permitiu concluir que a utilização de recursos lúdicos funciona 

como uma poderosa ferramenta que auxilia terapeutas e profissionais a terem acesso a 

eventos privados (pensamentos e sentimentos) durante o período hospitalização. 

Concluiu-se ainda que o uso de recursos lúdicos favorece a construção de uma relação 

de confiança entre profissional e paciente. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 08 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

08 - ANTONIO ARMINDO CAMILLO  

 

1275 - A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA A GENÉTICA 

CLÍNICA  

 

MARINA ROCHA ZANI; GABRIELA DE CAMPOS AGUIAR; RENATA GROSSI; 
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WAGNER JOSÉ MARTINS PAIVA.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise do Comportamento; Aconselhamento Genético; Psicologia da 

Saúde  

 

O Serviço de Aconselhamento Genético (SAG) da Universidade Estadual de Londrina 

(UEL) visa atender pessoas encaminhadas com suspeita de alteração genética, 

realizando o exame de cariótipo e informando sobre o resultado. O serviço é constituído 

de seis etapas: agendamento, coleta de sangue, entrevista, resultado, devolutiva e 

suporte psicológico. É um trabalho de genética clínica, mas com atuação 

multidisciplinar. O objetivo deste trabalho foi apresentar uma reflexão da atuação do 

psicólogo analista do comportamento no SAG, demonstrando a importância da 

participação deste na equipe. Este estudo baseou-se em informações coletadas nas 

etapas do serviço e nas observações feitas durante a entrevista e outros atendimentos. O 

psicólogo realiza análise funcional das informações coletadas, indicando condições 

ambientais de trabalho da equipe do SAG, bem como as consequências das relações 

contingentes presentes durante os atendimentos. Algumas das atuações da Psicologia 

são: a)auxiliar o geneticista responsável pela devolutiva do exame a utilizar uma 

linguagem acessível, pois a maioria dos pacientes atendidos pelo SAG são de baixa 

renda e com pouca escolaridade; b) auxiliar a equipe a ser informativa de maneira 

eficiente, garantindo que a informação dada foi compreendida, sendo uma ponte entre a 

equipe e os pacientes;  c) auxiliar o paciente/família a utilizar as informações 

transmitidas para desenvolver estratégias de enfrentamento de como lidar com 

estressores relacionados à alteração genética de modo autônomo ou com auxílio da 

Psicologia. Utilizando a análise do comportamento como ferramenta para analisar as 

relações estabelecidas, o trabalho do SAG pode se tornar cada vez mais humanizado e 

eficiente. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 38 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, UNIDADE 

08 - ANTONIO ARMINDO CAMILLO  

 

1293 - RECLICLA FORTALEZA: ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E 

POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

JORGE WAMBASTER FREITAS FARIAS; MARIANA COSTA BIERMANN.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise do Comportamento; Prática Cultural; Política Pública  

 

Este trabalho objetiva analisar o funcionamento atual do programa “Recicla Fortaleza”, 

política pública realizada pela Prefeitura de Fortaleza em parceria com a distribuidora de 

energia COELCE(Companhia Energética do Ceará). O programa propõe a troca de 

resíduos sólidos por desconto na conta de energia. Cada material é entregue nos postos 

de coleta (Ecopontos) e possui uma cotação de preço variável por quilo (kg) sendo seu 

valor descontado na próxima fatura de energia do cliente ou de instituições filantrópicas. 

A partir da leitura de textos sobre o programa e de duas entrevistas com seus usuários, 
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analisou-se funcionalmente as respostas emitidas pelos sujeitos que participam desse 

programa, com a finalidade de exemplificar quais processos comportamentais estão 

envolvidos. Além disso, também se avaliou como o programa se configura enquanto uma 

prática cultural, observando os comportamentos entrelaçados dos atores do programa 

e através de exercícios de interpretação inferimos os possíveis produtos agregados dessa 

prática cultural. Foi possível verificar, através da análise do Recicla Fortaleza, o 

entrelaçamento de comportamentos entre os envolvidos nessa prática: a Prefeitura, a 

COELCE, os usuários do programa, as indústrias de reciclagem e as instituições 

filantrópicas. Possivelmente, os produtos agregados dessa prática cultural são: a 

diminuição do despejo de resíduos sólidos em locais inapropriados e a melhoria das 

condições ambientais da cidade de Fortaleza. Por tanto, observou-se que o programa, 

enquanto prática cultural, ainda se configura como uma macrocontingência, visto que não 

é o seu produto agregado que seleciona e mantém o comportamento dos participantes e 

sim o recebimento de um desconto no valor da conta de energia. É importante ressaltar 

que essa prática cultural apresenta comportamentos entrelaçados de seus atores e 

possivelmente se tornará uma metacontingência, quando o comportamento de cada ator 

for selecionado pelos produtos agregados da prática. 
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1307 - UMA VISÃO ANALÍTICO COMPORTAMENTAL DO EFEITO 

WERTHER  

 

GABRIEL MARTINS RAMALHO; VICENTE EMANUEL RIBEIRO MACÊDO 

ALVES.  

UFC, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Suicídio; Behaviorismo; Werther  

 

Atualmente, o suicídio é responsável pela morte de uma pessoa a cada quarenta segundos 

no mundo todo, no Brasil os dados apontam para vinte e quatro mortes por suicídio todo 

dia. Devido a sua gravidade e o envolvimento de outras variáveis, o suicídio ainda é visto 

como um tabu, sendo pouco falado na sociedade civil em geral, portanto, é fundamental 

discutir o papel que os grades meios de comunicação, incluindo a internet e redes sociais, 

possuem nessa discussão. O chamado Efeito "Werther" tem a origem do seu nome devido 

ao grande número de suicídios relacionados publicação do livro “Os Sofrimentos do 

Jovem Werther”, de escritor Johann W. von Goethe, onde o protagonista da narrativa 

comete suicídio após uma desilusão amorosa, atualmente esse conceito é usado para falar 

sobre as epidemias de suicídio que acontecem após um grande número de notícias 

vinculadas sobre suicídio em grandes veículos midiáticos e mais atualmente também em 

redes. Entendendo a análise do comportamento enquanto um conhecimento cientifico e 

bem estruturado que possui uma grande tecnologia de explicação e manejo do 

comportamento humano, acreditamos que este sistema de conhecimento tem muito a 

oferecer para o entendimento desse fenômeno complexo. O levantamento bibliográfico 

foi feito em três revistas brasileiras de análise do comportamento (RBTCC, Rebac e 

Perspectivas) além das publicações de pesquisadoras que trabalham mais especificamente 

com o tema do suicídio e sua prevenção como Anthony Biglan e o pesquisador brasileiro 
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Tiago C. Zortea além de databases internacionais da OMS (organização mundial da 

saúde) e da IASP (international association for suicide prevention) para a obtenção de 

dados estatísticos. A partir das publicações encontradas buscou-se realizar interpretação 

conceitual e formular hipóteses acerca do Efeito Werther. A conclusão dos autores é que 

o processo de modelagem comportamental fornece uma explicação possível para o Efeito 

Werther  

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 03 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

03 - LÍGIA MARIA MACHADO  

 

1333 - GRUPOS DE ESTUDOS COOPERATIVOS  

 

MARIANA MARIA MENDES ALVES DA SILVA; GABRIEL MENDES DE SÁ 

MENEZES; ANA LUIZA PASSOS COUTO; MILENE GABRIELA WINCK; 

VIRGÍNIA CORDEIRO AMORIM.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, CUIABA - MT - BRASIL; 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, CUIABÁ - MT - BRASIL.  

Palavras-chave: Cooperação; Relações Cooperativas; Metodologia  

 

A disciplina de Análise Experimental do Comportamento possui carga horária de 120 

horas e entre as exigências da matéria estão à realização de avaliações e confecção de 

relatórios. Esses fatores aumentam o grau de dificuldade, assim notas abaixo da média 

são frequentes. O projeto Grupos de Estudos Cooperativos (GECs) foi desenvolvido, 

baseado na “metodologia dos Trezentos” - criada pelo professor Ricardo Fragelli (2015), 

visando estratégias de estudo em grupos nos quais alunos com melhor desempenho, 

auxiliam alunos que não conseguem média nas avaliações. Para a realização dos GECs, 

buscou-se embasamento teórico em literaturas voltadas a comportamento social e 

cooperação. Relações cooperativas foram estabelecidas, caso subisse a nota dos alunos 

ajudados, a nota dos alunos auxiliares subiria proporcionalmente, ou seja, um reforço 

mútuo mediante a um critério alcançado. Com a realização da primeira avaliação, os 

alunos com nota inferior a média (7,0) tiveram a chance de participar do projeto e 

posteriormente realizar uma prova substitutiva, caso cumprisse os critérios estabelecidos. 

Já os alunos com nota superior a média (7,0) seriam auxiliares. Dezenove alunos 

participaram do projeto, oito refizeram a avaliação e os demais participaram como 

auxiliares. 100% dos alunos obtiveram uma nota superior a primeira, aumentando em 

média 1,7125 pontos; seis conseguiram alcançar média com recuperação de notas entre 

9% e 29% e dois que não alcançaram recuperaram em 7% e 26% suas notas. Os alunos 

auxiliares alcançaram notas entre 12% e 15%. O projeto revelou resultados promissores 

tanto para solucionar problemas da disciplina, como uma potencial metodologia de 

estudo. 
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1259 - PRÁTICAS EDUCATIVAS, PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO E 

HABILIDADES SOCIAIS INFANTIS  
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RAFAELA PIRES PIRES DE ASSIS; ALESSANDRA TURINI BOLSONI-SILVA.  

UNESP, BAURU - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Práticas Educativas; Problemas de Comportamento; Habilidades 

Sociais Infantis  

 

O estudo das práticas educativas na interação com comportamentos infantis (habilidades 

sociais e problemas de comportamento) é frequente na literatura, bem como já foram 

identificadas relações inversamente proporcionais entre habilidades sociais e problemas 

de comportamento. Entretanto, há carência de estudos que utilizem concomitantemente 

medidas de relato (dirigido e não dirigido) e observação das interações estabelecidas 

entre mãe-criança. Objetivou-se, neste estudo, descrever, comparar e correlacionar 

comportamentos de mães (práticas educativas positivas e negativas) e de escolares 

(habilidades sociais e problemas de comportamento) classificados como clínicos e não 

clínicos para problemas de comportamento, em dois ambientes (escola e família), 

considerando medidas de relato e de observação. Foram participantes mães e 

professores de 20 crianças com problemas de comportamento (grupo clínico) e de 20 

crianças sem problemas de comportamento (grupo não clínico), as quais são escolares 

de 1º a 5º ano, com idades entre 6 e 10 anos. Com os professores foi utilizado o 

''Teacher's Report Form'' (TRF). Com as mães foram utilizados três instrumentos: 

''Child Behavior Checklist'' (CBCL); Roteiro de Habilidades Sociais Educativas 

Parentais (RE-HSE-P) e o Questionário de Respostas Socialmente Habilidosas (QRSH - 

Pais). A observação por meio de vídeo-filmagem da interação entre mãe-criança em 

uma situação estruturada de brincadeira foi realizada durante 20 minutos com o objetivo 

de descrever seus comportamentos por meio da utilização de um jogo da memória como 

recurso lúdico. Também será utilizado um protocolo de análise das filmagens. Os dados 

estão sendo tratados por análises comparativas dos instrumentos de relato com os dados 

de observação entre os grupos clínico e não clínico, e por correlações entre os diferentes 

instrumentos (de relato e de observação).  

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 31 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, UNIDADE 

01 - RODOLPHO AZZI  

 

1272 - ANÁLISE DA PUBLICIDADE DIRIGIDA AO PÚBLICO INFANTIL À 

LUZ DO SISTEMA ÉTICO SKINNERIANO  

 

VICTÓRIA GOMES CIRINO; MÔNICA HELENA TIEPPO ALVES 

GIANFALDONI; DENIGÉS MAUREL REGIS NETO.  

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Prática cultural; Publicidade infantil; Ética skinneriana  

 

O objetivo desta pesquisa foi caracterizar contribuições da Análise do Comportamento 

para discutir a publicidade dirigida ao público infantil e, dessa forma, contribuir para a 

defesa da infância. Utilizando como material de análise peças publicitárias retiradas das 
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páginas das 143 primeiras edições da revista infantil semanal Recreio, que entrou em 

circulação em 2000, realizaram-se três estudos. De modo geral, objetivava-se: (1). 

Descrever o tipo de produto que era anunciado nas peças publicitárias; (2). Classificar 

as propagandas de acordo com o uso de estímulos típicos do universo infantil (como 

personagens, imagens relacionadas ao ambiente escolar e brinquedos); e (3). 

Aprofundar a descrição das diferentes estratégias utilizadas por algumas peça tidas 

como representativas da amostra. Conclui-se que as propagandas de alimento e, mais 

especificamente, daqueles que pertencem ao grupo de gorduras, óleos e doces, 

compõem uma parcela significativa dos anúncios da revista e que essa distribuição se 

deu de maneira uniforme ao longo da amostra. Além disso, parte significativa das 

estratégias adotadas para chamar a atenção da criança consumidora corresponde às 

características de uma publicidade abusiva, de acordo com o Projeto de Lei 5921/2001. 

Dessa forma, pretende-se discutir esses dados à luz da definição skinneriana de 

conceitos como autogoverno, sobrevivência da cultura e agências de controle, de modo 

a propor uma análise comportamental a respeito da necessidade de regulamentação da 

publicidade dirigida a crianças, como uma das diversas possibilidades de defesa da 

infância e dos direitos da criança. 
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1419 - EFEITO DE DIFERENTES CONSEQUÊNCIAS NA MANUTENÇÃO E 

GENERALIZAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA NO AUTORRELATO  

 

LÍVIA CAMPOS BALOG; CAMILA DOMENICONI.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Treino de correspondência; Pontos; Reforço social  

 

Pesquisas experimentais têm procurado contribuir para ampliar o conhecimento sobre 

os fatores que podem influenciar a emissão de relatos verbais com correspondência 

entre o que se diz e o que se faz. A presente pesquisa objetivou verificar o efeito de dois 

diferentes tipos de consequências empregadas em treinos de correspondência (pontos ou 

reforço social generalizado) sobre a manutenção e generalização de emissão de relatos 

correspondentes acerca de acertos e erros em tarefas de leitura, realizadas previamente à 

ocasião do relato. Participaram da pesquisa 12 crianças com desenvolvimento típico 

divididas em dois grupos. Cada um dos grupos foi submetido treino de correspondência 

bastante similar, que diferiu apenas no tipo de consequência utilizado: seis crianças 

tiveram seus relatos correspondentes de acertos consequenciados por pontos (TC1) e 

seis crianças tiveram seus relatos de acertos consequenciados por um estímulo social 

generalizado (TC2). Cada criança fez atividades no computador em uma sala 

experimental onde ela permaneceu sozinha e foi monitorada a partir de um espelho 

bidirecional. Primeiramente elas deveriam ler uma palavra impressa apresentada no 

centro da tela do computador e, em seguida, deveriam selecionar o quadrado verde para 

relatar se a sua leitura foi correta ou vermelho para relatar leitura incorreta. O 

delineamento seguiu uma sequência ABA com todos os participantes. Após o treino, a 

correspondência do autorrelato foi testada em tarefas diferentes daquela ensinada 

(tarefas de matemática e música). Foram feitas medidas de follow up 15 e 30 dias após 
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o término da última linha de base. Quanto a manutenção e generalização, os dados não 

apontaram diferenças significativas entre os treinos. A principal diferença encontrada 

foi a quantidade sessões necessárias em cada grupo, sendo que os participantes do grupo 

TC1 atingiram o critério de forma significativamente mais rápida que os do grupo TC2 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 27 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

07 - NILCE MEJIAS  

 

1394 - SERIA O CIDADÃO COMUM PASSÍVEL DE SER TÃO CORRUPTO 

QUANTO AQUELES QUE POR ELE SÃO ELEITOS?  

 

ANDRÉ LUÍZ FERREIRA; CELSO GOYOS.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, RIO CLARO - SP - BRASIL; 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SÃO CARLOS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise do Comportamento; Tomada de Decisão; Corrupção  

 

A corrupção tem se constituído como um grande problema social, econômico e político, 

e desde o início do século XXI têm sido alvo de estudos experimentais. No entanto, 

apesar dos avanços, a constituição da corrupção enquanto problema comportamental 

tem sido negligenciada, e sendo um problema comportamental, há inúmeras 

possibilidades para a Análise do Comportamento estudar este fenômeno a partir de uma 

vasta literatura experimental sobre comportamento social, principalmente estudos 

embasados em protocolos provindos da Teoria dos Jogos, como o Jogo dos Bens 

Públicos. O Jogo dos Bens Públicos funciona como um Fundo de Investimentos Público 

mantido pela contribuição dos jogadores; a quantia investida é aplicada um fator de 

rendimentos que é dividida igualmente entre todos os jogadores, independentemente de 

quanto cada um investiu. Este jogo tem sido utilizado para estudar comportamentos 

egoístas e neste sentido, abre possibilidade para o estudo do comportamento corrupto 

como um tipo de comportamento egoísta. Os objetivos deste trabalho foram demonstrar 

que dada as devidas contingências, o comportamento corrupto pode ser modelado no 

repertório do cidadão comum e que as mesmas contingências que modelam 

comportamentos egoístas podem modelar comportamentos corruptos. Participaram da 

pesquisa sujeitos universitários que foram expostos a dois blocos de 10 tentativas cada. 

No primeiro, aplicou-se o protocolo padrão do jogo, e no segundo, os jogadores 

assumiam a função de Administrador, sendo os responsáveis por decidir como o recurso 

público seria distribuído entre todos. Os resultados parciais demonstraram haver uma 

relação entre emissão de comportamento egoísta no primeiro bloco (deixar de contribuir 

com o Bem Público) com a emissão de comportamento corrupto no segundo (dividir de 

maneira desigual o Bem Público), situação análoga aquela em que políticos que 

apresentam comportamentos corruptos comumente apresentam. 
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1360 - TRANSMISSÃO GERACIONAL DA ANSIEDADE: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA  
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FERNANDA CARLA MARTINS VERONEZI.  

UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Transmissão geracional da ansiedade; Ansiedade; Intergeracional  

 

Existem indícios de que crianças cuidadas por pessoas ansiosas apresentam maior 

propensão para desenvolverem ansiedade. As crianças, incluindo bebês, a partir de 10 

meses de idade, usam as emoções de seus cuidadores para orientá-las em seu 

comportamento e aprender sobre segurança e perigo. O estudo da transmissão 

geracional da ansiedade envolve a tentativa de compreender se respostas emocionais de 

ansiedade presentes nos pais ou cuidadores podem afetar o comportamento das crianças 

e influenciar a forma como elas respondem em situações semelhantes. Os mecanismos 

envolvidos na transmissão da ansiedade não estão claros. Por esta razão a presente 

revisão bibliográfica teve como objetivo avaliar artigos referentes ao tema para 

identificar possíveis respostas parentais, frente a situações de ansiedade, que estejam 

associadas ao aumento de ansiedade nos filhos ou a uma possível transmissão da 

ansiedade. Foi realizada uma busca de maneira sistemática nas seguintes bases de 

dados: Google Scholar, Scielo, BVS-PSI, CAPES e EBSCO. As palavras chaves 

utilizadas na busca foram: “transmissão geracional da ansiedade”, “generational 

transmission of anxiety”, “intergeracional” e “intergenerational”. Foram selecionados 

15 artigos, que tratavam da transmissão geracional da ansiedade, origem da ansiedade 

infantil e relação entre comportamentos de pais ansiosos e desenvolvimento de 

ansiedade nos filhos. Pais ansiosos podem contribuir para o desenvolvimento da 

ansiedade por meio da aprendizagem por observação de modelo dos comportamentos 

ansiosos. Crianças que testemunham seus pais expressando medo a sons ou a imagens 

específicas podem começar a expressar medo diante destes estímulos também. Vários 

comportamentos parentais têm sido identificados na literatura e relacionados com a 

ansiedade excessiva em crianças, incluindo altos níveis de crítica, excesso de controle, 

baixo nível de afeto, concessão de autonomia deficitária, apatia, raros elogios, explícita 

rejeição ou reprovação. 
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05 - LUIZ MARCELINO  

 

1369 - O ENSINO DO CONCEITO DE EMOÇÕES: O FILME 

DIVERTIDAMENTE, SOB O ENFOQUE ANALÍTICO FUNCIONAL  

 

CAMILA OLIVEIRA VIEIRA1; ALEX VALÉRIO SANTOS2; ELIANA ISABEL DE 

MORAES HAMASAKI3; MARIA CLARA CLARA FERREIRA DOS SANTOS4.  

1.UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, BRASILIA - DF - BRASIL; 2,3.UNIVERSIDADE 

NOVE DE JULHO, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 4.UNIVERSIDADE VALE DO RIO 

DOCE, GOVERNADOR VALADARES - MG - BRASIL.  

Palavras-chave: Emoções; Análise do comportamento; Ensino  

 

De acordo com Skinner, há algumas interpretações equivocadas a respeito dos conceitos 
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em Análise do Comportamento e destaca, dentre estes, as emoções e os sentimentos 

que, na concepção de muitos, são aspectos desconsiderados na ciência comportamental. 

Na concepção analítico funcional, aquilo que o indivíduo sente é tão importante quanto 

aquilo que ele faz e, tanto um quanto outro são comportamentos: um é comportamento 

público (“o que faz”) e o outro, é comportamento privado (“o que sente”). O presente 

trabalho teve por objetivo investigar novas possibilidades no ensino das emoções, sob 

enfoque analítico comportamental, a partir de uma análise do filme Divertidamente 

(Inside out). O filme retrata a história de uma adolescente que enfrenta mudanças 

importantes em sua vida que, por sua vez, tornam-se ocasiões para uma série de novos 

comportamentos na jovem. Buscou-se identificar, na análise do filme, os antecedentes e 

consequentes envolvidos nas respostas emocionais, pautando-se no modelo da tríplice 

contingência. O procedimento utilizado para análise do filme se deu por meio da 

observação e seleção de cenas consideradas relevantes na análise proposta. Entende-se 

que uma das principais dificuldades, apontadas pelo próprio Skinner, na compreensão 

do conceito das emoções se dá pelo fato de que, durante a nossa história, aprendemos – 

por meio de nossa comunidade verbal – que nos comportamos de determinada maneira 

por sentirmos algo. O que sentimos é produto de alterações ambientais e, portanto, não 

podem ser tomadas como causas de comportamentos. Essa confusão é muito comum, 

tendo em vista que o que sentimos - comportamentos privados - parece ocorrer 

temporalmente anterior ao correlato destes - os comportamentos públicos. Por fim, 

sugere-se a análise do filme como uma estratégia efetiva de ensino que permite a 

identificação de variáveis relevantes no controle de respostas emocionais. 
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04 - MARIA LÚCIA FERRARA  

 

1401 - COACHING ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL COMO 

FACILITADOR DA AQUISIÇÃO DE NOVOS REPERTÓRIOS  

 

BIANCKA BANDEIRA MIRANDA; RAQUEL NASCIMENTO COELHO.  

UFC, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Coaching; Análise do Comportamento; Organizações  

 

Este trabalho foi elaborado para a disciplina de Estudo Individual do curso de psicologia 

da Universidade Federal do Ceará, onde os alunos elaboram uma aula sobre temas de sua 

preferência. O trabalho justifica o uso do coaching analítico-comportamental em 

organizações, especificamente no sistema público, a fim de que funcionários possam 

adquirir novos repertórios para realizar suas atividades. Os objetivos deste trabalho são: 

apresentar o que é coaching analítico-comportamental; diferir este coaching dos 

diferentes tipos de coaching existentes; apresentar como a análise do comportamento 

pode se apropriar deste método como mais uma forma de intervenção; e fazer uso de um 

caso hipotético de aplicação do coaching em uma instituição pública a fim de 

exemplificar um procedimento básico de coaching para resolver um problema comum 

nas instituições públicas, o absenteísmo. 
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05 - LUIZ MARCELINO  

 

1345 - AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES INTERPESSOAIS DO MÉDICO EM 

CONTEXTOS DE ATENDIMENTO PÚBLICO E PRIVADO  

 

CYNTHIA CARVALHO JORGE; MARIA DE JESUS DUTRA DOS REIS.  

UFSCAR, SÃO CARLOS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Habilidades Interpessoais; Médico; Paciente  

 

As habilidades interpessoais do médico no contexto da relação médico-paciente são 

imprescindíveis, visto que possibilitam resultados importantes em saúde, como adesão 

ao tratamento e diminuição dos sintomas. Esta pesquisa visou avaliar as habilidades 

interpessoais de médicos da rede pública e privada segundo a percepção dos 

profissionais e de seus pacientes. Participaram deste estudo um total de 195 pacientes e 

30 médicos, sendo que dos pacientes, 75 eram da rede pública e 120 da rede privada de 

saúde. Com relação aos médicos, 15 atendiam na rede privada, 6 na rede pública e 9 em 

ambas as redes de saúde. A coleta foi conduzida em consultórios particulares e em um 

centro de especialidades médicas credenciado ao Sistema Único de Saúde. Os 

instrumentos utilizados nesse estudo para avaliação das habilidades interpessoais foram: 

Versão Reduzida do Inventário de Habilidades Sociais e Instrumento de Pares 

Relacionados (tradução e adaptação cultural do Matched-Pair Instrument). As médias 

dos escores gerais dos pacientes (M=77,53; DP=12,25) e dos médicos (M=76,47; 

DP=11,81) no Instrumento de Pares Relacionados demonstraram que os pacientes 

perceberam os profissionais de forma sutilmente mais habilidosa, que eles próprios. Ao 

comparar as médias dos médicos da rede pública (M=69,93; DP=13,55), e da rede 

privada (M=76,49; DP=10,11), pode-se verificar que profissionais do sistema público se 

auto-avaliaram como menos habilidosos que os demais. Além disso, pacientes do 

sistema público (M=72,31; DP=12,25) também avaliaram seus médicos com escores 

relativamente mais baixos, que pacientes do sistema privado (M=80,80;DP=10,59). 

Dessa forma, mesmo que as diferenças entre as médias dos escores dos médicos e dos 

pacientes foram sutis, pacientes perceberam seus médicos de forma mais habilidosa do 

que eles próprios. Além disso, pacientes e médicos da rede privada apresentaram 

avaliações mais positivas sobre as habilidades interpessoais do profissional, que os da 

rede pública. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 21_ 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

01 - RODOLPHO AZZI  

 

1431 - A IMPLICAÇÃO PRÁTICA DO CONCEITO DE VERDADE NA 

ATUAÇÃO DO ANALISTA DO COMPORTAMENTO  

 

GABRIEL TADA BERTELLI; CAMILA MUCHON DE MELO.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Pragmatismo; Regras da Ciência; Aplicação  
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O comportamento é o objeto de estudo da Análise do Comportamento. A base filosófica 

dessa ciência é o Behaviorismo Radical proposto por B. F. Skinner, tendo como um de 

seus pilares a corrente filosófica do Pragmatismo. Nesse contexto explicativo, este estudo 

pretendeu apresentar a influência do Pragmatismo para a construção do conceito de 

verdade em parte da obra de Skinner, avaliando as possíveis implicações práticas na 

atuação do analista do comportamento. Foi realizada uma análise teórica-conceitual de 

algumas obras do autor. Os resultados dessa análise sugerem que o conceito de verdade 

para Skinner é postulado nos seguintes termos: “se funciona, é verdadeiro”, permitindo 

concluir que “a ciência fornece sua própria sabedoria”. Incorporar tal princípio como 

basal para a ciência do comportamento têm implicações nas resoluções de problemas 

humanos e em novas atuações éticas e políticas, que adotam esse valor prático como 

critério de verdade. Dessa forma, concluiu-se que a atuação do profissional analista do 

comportamento deve ser pautada nas regras científicas, as quais, permitem uma ação mais 

efetiva no mundo e têm como finalidade a descrição de contingências, permitindo com 

isso, que os indivíduos apresentem comportamentos efetivos, aumentando sua 

probabilidade de reforçamento tanto pela comunidade verbal, quanto pelos reforçadores 

naturais presentes nas contingências nas quais ele está inserido. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 45 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

05 - LUIZ MARCELINO  

 

1452 - INTERAÇÕES VERBAIS VOCAIS COM UM CLIENTE EM 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE  

 

GABRIEL BARBOSA FILGUEIRAS CALLOU1; ARIELA OLIVEIRA HOLANDA2.  

1.UNILEÃO, JUAZEIRO DO NORTE - CE - BRASIL; 2.UNB, BRASÍLIA - DF - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Psicoterapia; Categorização; Interações verbais vocais  

 

Autores de ato infracional são frequentemente descritos como pessoas que apresentam 

pouco repertório pró-social, ou seja, habilidades sociais e comportamentos considerados 

adequados. O estabelecimento de uma relação terapêutica nesse contexto é, portanto, 

quase um desafio clínico. Esta aliança terapêutica, entretanto, poderia produzir como 

efeito intervenções eficazes com fins de reabilitação social a longo prazo. A fim de 

investigar as variáveis envolvidas nesse tipo de relação, o presente estudo teve como 

objetivo analisar as interações verbais vocais entre terapeuta e um cliente em 

cumprimento da medida socioeducativa de semiliberdade que estava frequentando 

sessões de psicoterapia individual no Serviço de Psicologia Aplicada de uma Instituição 

de Ensino Superior do Estado do Ceará. Para tanto, as interações ocorridas em três 

sessões de psicoterapia foram gravadas e transcritas. As verbalizações transcritas foram 

categorizadas de acordo com o “Sistema Multidimensional para a Categorização de 

Comportamentos na Interação Terapeuta-Cliente” (SiMCCIT), proposto por Zamignani 

(2007). Desse instrumento, foram utilizados os Eixos I-1 e I-3, que contemplam, 

respectivamente, os comportamentos verbais vocais do terapeuta e do cliente. Para 

maior fidedignidade da pesquisa, o índice de concordância entre observadores foi 

calculado e analisado. Observou-se que as categorias SOLICITAÇÃO DE RELATO e 
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RELATO foram as que ocorreram com maior frequência e, com menor frequência, 

ocorreram as categorias REPROVAÇÃO e OPOSIÇÃO. Foi possível levantar hipóteses 

sobre a correlação existente entre categorias. Constatou-se ainda que o SiMCCIT se 

apresenta como um instrumento favorável para analisar os comportamentos do terapeuta 

e do cliente. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 29 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

09 - FRED S. KELLER  

 

1489 - A UTILIZAÇÃO DA GAMEFICAÇÃO NO ATENDIMENTO DE 

CONSULTÓRIO E INTERSECÇÃO COM TERAPIA DE GRUPO E RPG  

 

GERMANO HENNING; MIGUEL BUNGE; MARCUS TÚLIO ANDRADE.  

GRUPO D20, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Terapia de grupo; RPG; Gameficação  

 

O objetivo do presente trabalho é apresentar os resultados obtidos ao longo da 

intervenção feita sobre a utilização da Gameficação dentro do atendimento de 

consultório e sua intersecção com os atendimentos de grupo onde utilizou-se como 

ferramenta principal o RPG (Role Playing Game). O trabalho foi dividido em sessões 

individuais, onde aplicava-se alguns conceitos da Gameficação e em sessões de grupo, 

onde aplicava-se o RPG como principal ferramenta. O trabalho, portanto, consistiu na 

utilização de conceitos da área da Gameficação, interpretados à luz da Análise do 

Comportamento para aumentar a motivação de clientes acerca das intervenções 

propostas pelos terapeutas. Os resultados obtidos demonstram que utilizando-se tais 

conceitos, é possível aumentar a probabilidade de emissão de novas respostas, 

aumentando então a variação comportamental dos clientes, tornando o contexto clínico 

menos aversivo e mais motivacional para os clientes, que com o passar do tempo 

chegavam mais pontualmente e/ou não atrasavam ou faltavam, quando estas últimas 

eram situações frequentes. Além disso, outros repertórios puderam ser treinados com os 

clientes como organização, lições de casa, assertividade entre diversos outros 

repertórios comportamentais. Como efeito paralelo, os pais demonstraram maior 

interesse pela fantasia lúdica dos filhos, participando mais das intervenções. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 49 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

09 - FRED S. KELLER  

 

1457 - ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM UM CASO DE UM 

CLIENTE JOVEM COM SÍNDROME DE DOWN E DIAGNÓSTICO DE TOC.  

 

BRUNA JÉSSIKA MOURA DE CASTRO1; RAÍZA RIBEIRO DE SOUZA2; IARA 

ANDRIELE CARVALHO3; LIANA ROSA ELIAS4.  

1,4.UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, SOBRAL - CE - BRASIL; 2.CLÍNICA 

PARTICULAR, SOBRAL - CE - BRASIL; 3.UFPA, BELÉM - PA - BRASIL.  



180 
 

Palavras-chave: Acompanhamento Terapêutico; Síndrome de Down; Transtorno 

Obssessivo Compulsivo  

 

O trabalho do Acompanhante Terapêutico (AT) abrange intervenções e observação direta 

no ambiente natural do cliente, propiciando o registro da frequência de respostas dos 

comportamentos-alvo, arranjo de contingências para emissão de novos comportamentos, 

modelagem de novos repertórios, além de acesso direto às interações sociais com 

familiares, a fim de potencializar o processo terapêutico e coletar informações para que o 

psicólogo responsável pelo caso possa fazer avaliações funcionais cada vez mais eficazes. 

O presente trabalho pretende relatar os progressos clínicos de um cliente de 19 anos que 

está em atendimento psicoterápico e que também é acompanhado por uma Acompanhante 

Terapêutica (AT). O cliente que tem Síndrome de Down foi encaminhado para 

psicoterapia com o diagnóstico de TOC, apresentando respostas de autolesão, 

agressividade, inabilidade social e repertório verbal limitado. As atividades de treino 

verbal, exposição com prevenção de respostas, treino e discriminação de sentimentos e 

mapeamento de possíveis reforçadores se mostraram eficazes para a extinção de respostas 

inadequadas e ampliação do repertório pró-social do cliente. A coleta de dados foi 

realizada através de entrevistas com a psicóloga responsável pelo caso, leitura das 

descrições de sessão da primeira AT do cliente e observação direta da atual AT. Os 

resultados, apesar de parciais, tendo em vista que o cliente ainda encontra-se em terapia, 

apontam que o acompanhamento terapêutico foi fundamental para a diminuição das 

respostas de automutilação, ampliação do repertório verbal do cliente (mandos e tatos 

puros), desenvolvimento de repertório pró social, generalização de respostas adequadas e 

para o ´levantamento de hipóteses funcionais. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 41 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

01 - RODOLPHO AZZI  

 

1485 - INFORMAÇÃO SOBRE SEXO: PRÁTICA E SATISFAÇÃO SEXUAL NA 

VELHICE  

 

PAULA CARVALHO NATALINO RANGEL1; JENNIFER NUNES LISBOA2; 

PATRÍCIA QUEIROZ3.  

1.IESB - UNIEURO, BRASILIA - DF - BRASIL; 2,3.IESB, BRASÍLIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Sexualidade; Envelhecimento; Informação Sexual  

 

A sexualidade na velhice tem sido alvo de diversas discussões. Porém, o tema encontra-

se contaminado por diversos preconceitos, muitas vezes adotados pelos próprios idosos, 

uma vez que a prática sexual é representada, em nossa sociedade, como algo próprio e 

quase exclusivo aos jovens. Sendo assim, o objetivo principal do presente trabalho foi 

investigar fatores relativos à informação sobre sexualidade, práticas sexuais antes, 

durante e após casamento e satisfação sexual dos idosos. Cinquenta idosos, de ambos os 

sexos, entre 60 e 80 anos, residentes no Distrito Federal, responderam à um questionário 

contendo dez questões sobre sexualidade. Os resultados mostraram que a maioria dos 

idosos não receberam informações sobre sexualidade em casa ou na escola. Todos os 

homens idosos relataram ter tido experiências sexuais antes do casamente e apenas 15% 
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das mulheres. As práticas mais comuns antes do casamento e atualmente foram o sexo 

vaginal e a masturbação. No entanto, apenas 40% dos idosos declararem que continuam 

sexualmente ativos e 30% consideram o sexo como tendo nenhuma importância em 

suas vidas (sexo feminino). A maioria dos idosos considerava a sua vida sexual boa 

antes e razoável após os 60 anos. Conclui-se que tanto a frequência das práticas sexuais, 

quanto o nível de satisfação com as mesmas diminuiu após o envelhecimento. Apenas 

as mulheres pararam de praticar sexo e o consideram sem relevância. Novas pesquisas 

são necessárias para investigar a influência da informação sobre sexualidade sobre a 

satisfação e a frequência sexual de idosos. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 47 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

07 - NILCE MEJIAS  

 

1564 - ENSINO INDIVIDUALIZADO BASEADO NA PROGRAMAÇÃO DE 

CONTINGÊNCIAS DE REFORÇAMENTO  

 

ROBERTA MAIA MARCON; CRISTIANE ALEXANDRE OLIVEIRA.  

PUC - GO, GOIÂNIA - GO - BRASIL; PUC - GO, GOIANIA - GO - BRASIL.  

Palavras-chave: Programa de Ensino Individualizado; Comportamento de Ler; Análise 

do Comportamento  

 

O presente estudo objetivou fazer uma replicação sistemática de um procedimento de 

ensino para o desenvolvimento do comportamento de ler de uma criança escolar de 9 

anos. O programa de ensino individualizado de leitura compreendeu de cinco fases 

realizadas ao longo de 15 sessões: (1) avaliação inicial (solicitação ao participante de 

leitura em voz alta de um texto compreendido por 300 palavras); (2) familiarização do 

participante com a história do texto (leitura do texto pela terapeuta seguida por perguntas 

para verificar compreensão do participante sobre a história lida); (3) procedimento de 

ensino de palavras isoladas (apresentação das palavras lidas com erros em distintas 

sequências apresentadas em blocos de tentativas de ensino quando era fornecido estímulo 

modelo ao participante e em blocos de tentativas de sonda quando o estímulo modelo não 

era apresentado); (4) procedimento de ensino de frases (apresentação de frases em blocos 

de tentativas de ensino e em blocos de tentativas de sonda); e avaliação final (solicitação 

ao participante de leitura em voz alta do texto). Além de abarcar uma avaliação funcional 

dos comportamentos-problema relatados pela mãe e profissionais da escola (por meio de 

entrevistas e observação direta). Os resultados sugerem a eficácia do programa de ensino 

individualizado, sendo observado aumento da frequência de palavras lidas corretamente 

(23 na avaliação inicial e 229 na avaliação final), assim como autocorreções (22 e 51, 

respectivamente) e diminuição de palavras lidas incorretamente (76 na avaliação inicial e 

20 na avaliação final). Os dados da avaliação funcional permitiram identificar 

contingências de reforçamento positivo (e.g., mesmo realizando a tarefa de maneira 

incompleta o aluno recebe visto da professora) e negativo (e.g., ao emitir falas sem 

sentido, a professora pára de realizar perguntas sobre a matéria para o aluno) relacionadas 

aos comportamentos-problema. 
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CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 20 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, UNIDADE 

10 - B. F. SKINNER  

 

1573 - UM ESTUDO DE CASO SOBRE SELETIVIDADE ALIMENTAR EM 

UMA CRIANÇA TÍPICA  

 

CINTIA CAROLINE CRAVEIRO1; JULIANA CARDOSO DE SOUZA2.  

1.INSTITUTO CONTINGENCIAR/UNIRB, PARNAIBA - PI - BRASIL; 2.FSMA, 

MACAÉ - RJ - BRASIL.  

Palavras-chave: Seletividade; Reforçamento; Interveção Comportamental  

 

A seletividade alimentar é um aspecto importante observado em repertórios de crianças 

com desenvolvimento atípico. Esse aspecto, no entanto, pode fazer parte do repertório 

comportamental de crianças típicas e podem, através de intervenções comportamentais, 

produzir bons resultados. Nesse caso a queixa era relacionada a uma criança de 4 anos 

que se alimentava apenas de batata e vitaminas com leite, servidos na mamadeira. 

Depois da avaliação comportamental foi feito um plano de intervenção baseado em 

reforçamento positivo, emparelhamento reforçador e retiradas graduais de estímulos. 

Através do plano de intervenção realizado em sessão e em casa, pelos pais, houve um 

aumento da frequência do comportamento de experimentar alimentos e variação do 

cardápio alimentar. O acompanhamento terapêutico da criança foi feito por 

aproximadamente 6 meses, em uma clínica escola de psicologia, e os resultados foram 

significativos, principalmente quando os pais observaram que as maiores mudanças 

ocorreriam a partir do momento que eles modificassem as contingências em casa. O 

comportamento de recusar-se a comer estava sendo mantido por atenção, que a criança 

obtinha todas as vezes que não comia, juntamente com o que ela recebia após cada 

recusa, a mamadeira com 600ml de vitamina. A seletividade alimentar acompanhada 

por intervenções comportamentais tem ótimos resultados, tanto em crianças típicas 

quanto atípicas, as causas dessa seletividade estarão sempre atreladas a contingências de 

cada caso que devem ser investigadas durante a avaliação funcional. Não intervir sobre 

esse tipo de comportamento, mesmo sendo em crianças típicas, pode trazer 

consequências negativas para a vida delas. Pode ser o início do desenvolvimento de 

hábitos alimentares prejudiciais para a criança, promovendo consequências diretas em 

sua saúde. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 09 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

09 - FRED S. KELLER  

 

1617 - CLÍNICA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL: PARA FAMÍLIAS COM 

FILHOS EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO  

 

ISABELA CRISTINA DOS REIS ALMEIDA; ANA CAROLINA FRANCO BUENO; 

EDUARDA DE OLIVEIRA E SILVA; LIVIA DORO; MARCELLA ANDRESSA 

BOSQUETTI; MAYARA BAPTISTA SILVA; PAOLA RAFAELA VITALI 

TACIANO; RODRIGO CESAR FRANCO; SEBASTIAO JUNIOR DOS SANTOS; 

SILVIA APARECIDA FORNAZARI.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  
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Palavras-chave: Psicoterapia Analítico Comportamental infantil; Análise do 

Comportamento; Psiquiatria infantil  

 

A Clínica Psicológica da Universidade Estadual de Londrina (UEL), tem atendido à 

algumas das suas demandas por meio de projetos de extensão vinculados a esse serviço. 

O projeto intitulado, “Psicologia Clínica Comportamental para Pais com Filhos em 

Atendimento Psiquiátrico”, referente ao trabalho aqui apresentado, corresponde a um 

desses projetos e tem por objetivo: 1) oferecer atendimento psicológico aos pais, cujos 

filhos (crianças e adolescentes) estão em tratamento psicológico na Clínica Psicológica 

da UEL e em tratamento psiquiátrico no Ambulatório de Psiquiatria do Ambulatório de 

Especialidades do Hospital Universitário (AEHU); 2) aprimorar o processo de 

aprendizagem de graduandos em psicologia e residentes de psiquiatria por meio de 

discussões interdisciplinares e supervisões dos casos atendidos. Os atendimentos visam 

informar e orientar os responsáveis quanto as práticas parentais que podem favorecer a 

melhora emocional e comportamental de seus filhos, assim como atender às demandas 

trazidas pelos mesmos. Os atendimentos psicológicos, realizados na Clínica Psicológica 

da UEL, são iniciados após os atendimentos psiquiátricos no Ambulatório de Psiquiatria 

do AEHU. A discussão dos atendimentos acontece em interconsultas, onde a seleção dos 

casos para psicoterapia é realizada. Atualmente são atendidas seis famílias com queixas 

que incluem: Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno 

Opositor Desafiador (TOD), Autismo, Transtorno de Pânico, Transtornos Alimentares e 

Transtorno de Ansiedade. Espera-se que ao final dos atendimentos, a família tenha tido 

acesso a informações importantes do ponto de vista do desenvolvimento infantil e de 

práticas parentais que podem tanto contribuir para a manutenção e agravamento dos 

problemas infantis, quanto para sua melhora e superação. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 17 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, UNIDADE 

07 - NILCE MEJIAS  

 

1618 - ENSINO DE TATOS E NOMEAÇÃO DE SENTIMENTOS NA CLÍNICA 

COMPORTAMENTAL  

 

MARIANE FERREIRA DE SOUZA1; LUANA FLOR HAMILTON2.  

1.CENTRO UNIV. SÃO CAMILO, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2.CENTRO UNIV. SÃO 

CAMILO/ UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Eventos privados; Clínica; Comportamento Verbal  

 

A dificuldade em se relatar sentimentos e sensações internas é tema recorrente na 

prática clínica. Apesar de ter tradição em pesquisas básicas, desde os anos 80, pela 

alta demanda na clínica comportamental, os analistas do comportamento têm tratado 

mais a fundo os conceitos que envolvem eventos privados e comportamento verbal e 

a participação da comunidade verbal na qual cada indivíduo se insere, considerando 

que é esta comunidade que realiza o ensino de discriminação dos estados internos. 

Esta pesquisa se dedicou a buscar dentro dos materiais publicados, entre livros e 

artigos, os conceitos de tato e eventos privados, como a Análise do comportamento 

lida com estes temas e a relevância destes na clínica comportamental. A 
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inacessibilidade dos eventos privados à comunidade verbal, torna o ensino de 

discriminação e descrição de sentimentos sempre falho em algum aspecto. É 

possível que o indivíduo aprenda a relatar o que sente ao longo da vida, mas 

quando essa aprendizagem por algum motivo, não ocorre é papel da psicoterapia 

agir como uma comunidade verbal capaz de ensinar esse repertório discriminativo e 

descritivo de forma mais efetiva 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 24 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

04 - MARIA LÚCIA FERRARA  

 

1630 - MANUAL DE AUTOINSTRUÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA 

ENSINAR A CONDUZIR O ENSINO EM TENTATIVAS DISCRETAS-DTT  

 

ANDRESSA MUNIZ MUNIZ DA SILVA; MYLENA GONÇALVES PINHEIRO; 

LUIZ ALEXANDRE BARBOSA DE FREITAS.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, CUIABA - MT - BRASIL.  

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Ensino em Tentativas Discretas; 

Manual de Autoinstrução  

 

O Ensino em Tentativas Discretas (DTT) é um dos procedimentos de ensino baseados em 

evidência mais utilizados no trabalho com crianças com Transtorno do Espectro Autista. 

Considerando a necessidade de treinar profissionais e familiares a utilizar este 

procedimento a um baixo custo e de maneira eficiente, pesquisas anteriores têm indicado 

que utilizar um manual de autoinstrução pode ser uma opção viável. O objetivo deste 

estudo foi avaliar o efeito do estudo de um Manual de Autoinstrução sobre o desempenho 

na execução do procedimento de DTT. Participaram do estudo inicialmente 3 estudantes 

do primeiro semestre de Psicologia, entretanto uma desistiu, restando 2 participantes que 

completaram todas as etapas. Os dados foram coletados em duas salas do Serviço de 

Psicologia de uma universidade pública. Antes de estudar o manual os participantes 

conduziram sessões de DTT para 3 atividades consultando somente um sumário sobre o 

procedimento, em seguida eles estudaram o manual detalhado sobre o procedimento, 

respondendo questões a cada capítulo. Ao final as participantes conduziram novamente 

as sessões com as mesmas atividades. As sessões foram filmadas e analisadas em cada 

componente do procedimento. Os resultados indicaram que houve aumento no percentual 

de acertos após o estudo do manual para as duas participantes, com diferenças a depender 

a atividade ensinada, entretanto em nenhum caso os acertos excederam 50% dos 

componentes. O tempo médio necessário para estudar o manual e responder às questões 

foi de 3h40min. Variáveis relativas ao método e à implementação do procedimento que 

podem ter afetado o desempenho das participantes são discutidas. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 22_ 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

02 - LUIZ OTÁVIO QUEIROZ  

 

1626 - PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS E SISTEMATIZAÇÃO DA 

TERAPIA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL: UM COMEÇO?  
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GABRIELA DOS SANTOS; CLAUDIA KAMI BASTOS OSHIRO.  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Terapia Analítico-comportamental; Prática Baseada em Evidências; 

Sistematização de terapia  

 

A prática baseada em evidências é atualmente um assunto amplamente discutidos no 

cenário internacional da psicologia. A American Psychological Association (APA) 

definiu o conceito de Prática Baseada em Evidências em Psicologia como um processo 

idiográfico de tomada de decisão clínica que ocorre por meio da integração da melhor 

evidência disponível com a perícia clínica no contexto das características, cultura e 

preferências do paciente.  A Terapia Comportamental brasileira denominada Terapia 

Analítico-comportamental atualmente não apresenta características que a coloque como 

uma prática baseada em evidências (evidências de pesquisa, perícia clínica/repertório do 

clínico e consideração das idiossincrasias do cliente) e para tal é descrita por autores que 

seria necessário o desenvolvimento de um manual de TAC a fim de identificar suas 

características definidoras para, então, testá-la empiricamente em pesquisas 

experimentais. No entanto, há discussões na área sobre as consequências de 

“manualizar” uma prática idiossincrática e quais as implicações para a caracterização da 

prática analítico-comportamental. Diante do cenário atual, o objetivo desse trabalho é 

discutir as implicações da sistematização da TAC para contribuir para que esta se 

adeque ao modelo de Prática Baseada em Evidências, as possibilidades de chegar a este 

objetivo e quais os caminhos existentes e exequíveis. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 07_ 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

07 - NILCE MEJIAS  

 

1576 - COMPORTAMENTOS CLINICAMENTE RELEVANTES PROVÁVEIS 

EM DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIA  

 

ALAN SOUZA ARANHA; CLAUDIA KAMI BASTOS OSHIRO.  

USP, SOROCABA - SP - BRASIL; USP, PIRACICABA - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Psicoterapia Analítica Funcional; Dependência de substâncias; 

comportamento clinicamente relevante  

 

A Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) é uma terapia analítico-comportamental 

desenvolvida para clientes com dificuldades no repertório interpessoal. Os proponentes 

da FAP denominam como comportamentos clinicamente relevantes (CCRs) aqueles 

comportamentos-problema que levam o cliente a procurar atendimento e se generalizam 

para a sessão terapêutica, sendo eles o foco de atenção da terapia. Coerente com os 

pressupostos da Análise do Comportamento, a FAP realiza a avaliação funcional dos 

CCRs, formulando a conceituação de caso e desenvolvendo intervenções de maneira 

individualizada para cada cliente. Todavia, indivíduos que preenchem os critérios 

diagnósticos para determinada psicopatologia geralmente são expostos a contingências 

de reforçamento semelhantes durante sua história de aprendizagem, aumentando a 

probabilidade de exibirem os mesmos comportamentos-problema e, consequentemente, 
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CCRs em sessão. Com essa informação em mãos, o clínico pode maximizar a qualidade 

do seu atendimento ficando atento aos CCRs mais prováveis de cada população. O 

objetivo do presente trabalho é apresentar algumas possibilidades de CCRs de 

dependentes de substância encontrados na literatura da área (esquiva de conteúdo 

aversivo, pedir ajuda para o terapeuta e seguir regras do tratamento) e na atuação clínica 

do primeiro autor (impulsividade e excesso de mandos disfarçados) e descrever 

exemplos de interações entre terapeuta e cliente em sessão. Espera-se que os CCRs 

apresentados possam ser utilizados como oportunidades terapêuticas no atendimento a 

dependentes de substância. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 36_ 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, UNIDADE 

06 - RODOLPHO SANTA´NNA  

 

1584 - AERODROMOFOBIA: ANÁLISE DE UMA INTERVENÇÃO 

ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL PARA A FOBIA DE VOAR DE AVIÃO  

 

DÉBORA ARAÚJO LIMA DUTRA; JOÃO ILO COELHO BARBOSA.  

UFC, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Aerodromofobia; Fobia; Exposição  

 

Aerodromofobia é o termo utilizado para se referir à fobia de voar de avião. Fobia consiste 

em um medo intenso e desproporcional ao estímulo que o elicia, ao ponto de prejudicar 

as atividades diárias do indivíduo. Segundo a literatura analítico-comportamental, uma 

das principais técnicas de intervenção frente às fobias é a técnica de exposição ao estímulo 

fóbico com prevenção de resposta de fuga ou esquiva que consiste na exposição gradual 

do indivíduo ao estímulo fóbico, resultando na diminuição da ansiedade, graças ao 

fenômeno da habituação. O paciente deve ser exposto de forma hierárquica ao estímulo 

fóbico, iniciando com um menos aversivo até alcançar o nível mais alto na hierarquia de 

situações que eliciam a ansiedade. Sabendo que as estatísticas apontam que cerca de até 

30% da população tem medo de voar de avião, o presente trabalho tem como objetivo 

apresentar uma proposta de intervenção para a aerodromofobia. Quatro pessoas, sendo 

três mulheres e um homem, com idades de 24 a 43 anos, participaram do intitulado Projeto 

“Sem Medo de Voar”, dentre as quais, três voavam com desconforto e uma não voava. 

Elas passaram por atendimentos individuais e em grupo, assistiram a vídeos referentes a 

viagens de avião, assistiram a palestras informativas sobre o tema, visitaram uma 

aeronave e realizaram uma viagem com o psicólogo responsável pelo projeto. Como 

forma de mensurar os dados, foram aplicados dois questionários pré e pós intervenção 

para medir o grau de ansiedade e de incômodo. A partir dos resultados, foi possível 

perceber que 75% dos participantes obtiveram avanço no enfrentamento no 

comportamento de voar de avião, possibilitando aos pacientes condições de se 

submeterem a novos voos sem apresentar respostas de medo tão intensas e permitindo ao 

participante que não viajava de avião, a emitir esse novo comportamento. Considera-se 

que os resultados obtidos evidenciaram a eficácia da técnica de exposição e apontaram 

uma alternativa promissora para a aerodromofobia. 
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CO - 003 - COMUNICAÇÃO ORAL 28 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

08 - ANTONIO ARMINDO CAMILLO  

 

1210 - EFEITO DE INSTRUÇÃO E PRESENÇA DE SELO NA ESCOLHA 

ENTRE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS E NÃO SUSTENTÁVEIS  

 

CRISTIANO COELHO1; REGINALDO PEDROSO2.  

1.PUC-GO, GOIÂNIA - GO - BRASIL; 2.FAAR/PUC-GO, PORTO VELHO - RO - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Análise do Comportamento; Valor 

Subjetivo  

 

A compreensão do comportamento do consumidor e sua relação com produtos 

sustentáveis pode ser uma alternativa importante para o direcionamento de novas 

estratégias que gere uma prática de consumo sustentável. A infinidade de marcas 

disponíveis para o consumidor traz atributos diferenciados, o selo ambiental é desses 

atributos que sinaliza consequências benéficas para o ambiente. Selos trazem em si uma 

instrução (regra) que tendem aumentar a probabilidade do consumidor escolher o 

produto sustentável. O presente estudo comparou o efeito de instruções e presença do 

selo de certificação sobre a escolha entre produtos com e sem sinalização de produção 

sustentável. Para isso, foram realizadas duas fases: 1) verificou-se o preço relativo de 

produtos de diferentes categorias com selos ambientais comparativamente a produtos 

sem selo ambiental e se uma instrução pró-ambiental alteraria esse preço relativo, 

participaram 24 universitários, 2) diversas marcas de um mesmo produto, com e sem 

selo ambiental foram apresentadas em pares de escolha, visando-se estimar o efeito 

entre o nível de conhecimento, qualidade e sustentabilidade sobre o preço relativo, 

participaram 12 universitários. A tarefa em ambas as fases era escolher um entre o par 

do produto apresentado. Todos os participantes assinaram o TCLE, a coleta foi 

individual. Na fase 1, os dados demonstraram que para os quatro produtos apresentados 

(lâmpada, amaciante, papel A4 e cama), apenas para lâmpada os valores relativos nas 

duas condições foram maiores para o produto sustentável. Na fase 2, observou-se que 

quanto maior o nível de conhecimento e qualidade menor o valor relativo. A ausência 

de relação entre preço e sustentabilidade mostra que a presença do selo aparentemente 

não teve propriedades discriminativas.  Uma das possibilidades de intervir para 

aumentar os comportamentos pró-ambientais envolve um conjunto de contingências 

para o indivíduo e para as empresas que produzem, como subsídios para produções 

sustentáveis. 

 

CO - 003 - COMUNICAÇÃO ORAL 32 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, UNIDADE 

02 - LUIZ OTÁVIO QUEIROZ  

 

1201 - A GESTAÇÃO E AS PRÁTICAS CULTURAIS VIOLENTAS NO PARTO: 

A DOULA COMO AGENTE DE MUDANÇA CULTURAL  

 

JULIA VASCONCELLOS WEISS; DENIGÉS MAUREL REGIS NETO.  

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - 

BRASIL.  
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Palavras-chave: Doula; Prática Cultural; Saúde  

 

A transferência do cuidado do parto aos médicos implicou no aumento de intervenções 

cirúrgicas desnecessárias tendo como único objetivo acelerar o parto. Transformações 

de práticas e valores culturais colocaram o médico como ator principal do processo e a 

gestante numa condição de inferioridade, priorizando condições e necessidades do 

primeiro em relação a segunda. Esta configuração tornou o parto algo extremamente 

violento e, simultaneamente, aumentou o número de cesáreas desnecessárias; sendo o 

Brasil o líder no número de tal cirurgia. A gestação e o parto seriam parte de uma 

prática cultural, um entrelaçamento de contingências individuais que foi selecionado e é 

mantido a despeito as implicações nocivas que tem para as gestantes e seus bebês. 

Doula é a profissional que provém apoio emocional e físico para a parturiente durante a 

gestação, parto e pós-parto. Essa profissional tem um papel de transmissão de 

evidências científicas acerca do tema, com foco nas necessidades da gestante. A partir 

da revisão exaustiva realizada no PMC e no Google entre 2000 e 2014, foram 

identificados 239 trabalhos relacionados a doula, sendo 60% pesquisas, 13% revisões de 

literatura e 11% artigos de opinião. Os maiores índices de publicações são nos EUA, 

China e Brasil. Apesar de extensa, a produção é dispersa no que se diz respeito a autores 

e os periódicos nos quais são publicados. Todas as pesquisas citam benefícios da 

participação da doula em todas as dimensões da saúde da gestante como na diminuição 

de vários índices como: a duração do trabalho de parto (93%), do número de cesarianas 

(93%), da asfixia neonatal (85%), da hemorragia pós-parto (95%), e sofrimento fetal 

(80%). A doula pode ser um agente de mudança cultural bastante relevante para a 

transformação das práticas de assistência ao parto, contribuindo para a saúde pública e 

experiência individual das gestantes. A identificação desses ganhos deve servir como 

produtos agregados que selecionariam tais práticas. 

 

CO - 003 - COMUNICAÇÃO ORAL 27 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

07 - NILCE MEJIAS  

 

1240 - OS EFEITOS DE RESPOSTAS DE MONITORAMENTO VIA 

VIDEOMODELAÇÃO EM CRIANÇAS COM AUTISMO  

 

IZABEL CRISTINA DA SILVA BRASILIENSE; CARLOS BARBOSA ALVES DE 

SOUZA.  

UFPA, BELEM - PA - BRASIL.  

Palavras-chave: Autismo; Resposta De Monitoramento; Videomodelação  

 

A videomodelação pode favorecer a aprendizagem observacional em pessoas com 

autismo, inclusive de repertórios verbais. No entanto, pessoas com autismo apresentam 

dificuldade em aprender por observação das ações de outros. Uma forma de favorecer a 

aprendizagem observacional é o treino prévio de monitoramento das ações de pares. No 

entanto, os estudos que treinam o monitoramento têm sido realizados ao vivo, tornando-

os mais custosos e desfavorecendo o controle experimental. O presente estudo 

investigou o estabelecimento de repertórios de monitoramento via videomodelação. 

Além disso, investigou-se se o monitoramento favoreceria aprendizagem observacional 
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de tatos e textuais. Participaram duas crianças com autismo (M = 7 anos; H = 3 anos), 

ambos não tinham textual e tinham repertório limitado de tato. Foram realizados testes 

pré e pós de aprendizagem observacional via videomodelação, que consistiam na 

apresentação de vídeos do modelo tateando estímulos e, posteriormente, perguntado “o 

que é isso? ” para cada estímulo. O treino de monitoramento foi realizado em três 

etapas: (1) instalação da resposta de monitoramento, i.e., o participante respondia 

discriminadamente após observar as respostas do modelo a estímulos conhecidos; (2) 

desenvolvimento de controle pelo responder do modelo, i.e., o participante tinha 

oportunidade para responder discriminadamente antes que o modelo fosse 

consequenciado, e (3) controle pela consequência para o modelo, i.e, era semelhante a 

primeira etapa, só que o participante não apresentava o tato requerido. As duas crianças 

adquiriram a resposta de monitoramento em quatro sessões e houve a aquisição de tatos 

e textuais por aprendizagem observacional para o participante M, verificando-se um 

aumento de 41% de acertos com relação ao pré-teste, além disso, este apresentou 100% 

de acertos para dois dos quatro estímulos. Discute-se o potencial da videomodelação 

para treinar comportamentos precorrentes necessários para a aprendizagem 

observacional. 

 

CO - 003 - COMUNICAÇÃO ORAL 18 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, UNIDADE 

08 - ANTONIO ARMINDO CAMILLO  

 

1199 - ESTILOS PARENTAIS DE PAIS DE CRIANÇAS COM E SEM 

PARALISIA CEREBRAL  

 

MICHELA RODRIGUES RIBEIRO; JULIANA SOARES GUIMARÃES.  

UNICEUB, BRASILIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Práticas Educativas Parentais; Paralisia Cerebral; Pais  

 

A área de investigação sobre estilos parentais tem indicado que as práticas educativas 

positivas são preditoras do desenvolvimento infantil saudável. O diagnóstico de 

Paralisia Cerebral (PC) traz aos pais grandes desafios, uma vez que este transtorno está 

associado a diversas incapacidades, o que pode interferir na interação do indivíduo com 

sua família. A presente pesquisa teve por objetivo geral, comparar os estilos parentais 

adotados por pais e/ou cuidadores de crianças com e sem diagnóstico de PC em uma 

amostra do Distrito Federal. Foram entrevistados vinte pais e/ou cuidadores, com e sem 

filhos com PC, identificando entre eles: estilos parentais e comportamentos relacionados 

a quadros de ansiedade e depressão. Foi observada variabilidade comportamental dentro 

dos dois grupos, porém alguns dados se destacaram em relação às diferenças entre os 

grupos. Foram observados mais sinais de ansiedade e de depressão no grupo com PC do 

que grupo sem PC; houve casos de estilos parentais variando de ótimo a de risco nos 

dois grupos, indicando que não houve diferenças estatisticamente significativas. A 

comparação mais detalhada entre os grupos indicou que havia mais carinho e tempo de 

brincadeiras no grupo com PC, mas também mais negligência em relação a limites, 

conversa sobre mudança de comportamento e sentimento de piedade e culpa quando era 

necessário utilizar de estratégias de disciplina para a educação dos filhos. Conhecer as 

práticas educativas adotadas pelos pais é um primeiro passo para a realização de 
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programas de orientação a pais que ensinem estratégias educativas mais efetivas para 

promoção de desenvolvimento mais saudável das crianças. 

 

CO - 003 - COMUNICAÇÃO ORAL 24 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

04 - MARIA LÚCIA FERRARA  

1145 - COMPORTAMENTOS ABERRANTES: ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO 

DE MATERI  

 

THAIS YAZAWA; SILVIA APARECIDA FORNAZARI.  

UNESP, BAURU - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Intervenção; Comportamento Aberrante; Capacitação  

 

Os comportamentos aberrantes causam estranheza, estigmatização social e podem afetar 

a saúde das pessoas que o emitem. As famílias têm dificuldades em encontrar auxílio, e 

os profissionais em oferecê-lo. Há pouco conhecimento até dentro das escolas (especiais 

e regulares) e das instituições, impossibilitando um atendimento digno à pessoa que 

emite tais comportamentos. O objetivo geral da presente pesquisa foi propor e validar 

socialmente um material didático autoinstrucional de acordo com a Análise do 

Comportamento para profissionais da saúde que atendem pessoas com déficit intelectual 

que emitam os comportamentos aberrantes. Para isso, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica com o objetivo foi verificar o uso dos procedimentos de Reforçamento 

Diferencial de Comportamento Alternativo (DRA) e Reforçamento Diferencial de 

Comportamento Incompatível (DRI) e resultados para redução dos comportamentos 

aberrantes, descritos na Literatura Analítico-Comportamental. Foram encontrados 15 

estudos com resultados de redução do comportamento aberrante e aumento do 

comportamento alternativo ensinado. Para a capacitação, além dos princípios básicos da 

Análise do Comportamento, Análise Funcional, foram ensinados os procedimentos de 

DRA e DRI, semelhantes aos descritos na literatura. O material foi entregue aos 

profissionais da saúde empregados em instituições de atendimento à pessoa com déficit 

intelectual, que realizaram as atividades propostas, preencheram um inventário de 

satisfação adaptado e foram entrevistados. O material foi validado socialmente, o que 

pode ser constatado pelas opiniões favoráveis dos participantes e do interesse das 

instituições na pesquisa. Apesar de não nomearem os procedimentos ensinados no livro, 

os participantes conseguiram descrever situações em que o DRA ou DRI eram 

utilizados, o que pode sinalizar aprendizado. 

 

CO - 003 - COMUNICAÇÃO ORAL 02 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

02 - LUIZ OTÁVIO QUEIROZ  

 

1237 - INFLUÊNCIAS CULTURAIS E SEUS IMPACTOS NA EDUCAÇÃO  

 

LIA CAVALCANTE COSTA1; MAISA PICCIRILLO SARAIVA2; LUANA FLOR 

HAMILTON3.  

1,2.NÚCLEO PARADIGMA, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 3.CENTRO 

UNIVERSITÁRIO SAO CAMILO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  
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Palavras-chave: Análise do Comportamento; Politica; Educação  

 

Considerando política e cultura questões inseparáveis que invadem áreas da sociedade 

civil subordinando-as ao seu controle, o presente trabalho busca compreender as 

possíveis relações entre as práticas culturais na educação e políticas sócio econômicas. 

A instituição escolar caracteriza-se como uma agência controladora que visa estabelecer 

comportamentos que serão vantajosos em algum tempo futuro para si ou para outros 

através de interações de controle. Esta enfatiza a aquisição do comportamento tornando-

o mais provável em circunstâncias especificas, através da manipulação de um conjunto 

de variáveis que levam os indivíduos a fazer parte da ação grupal obtendo um efeito da 

cultura. Sendo assim, de que forma a instituição escolar submete os indivíduos a 

relações de controle advindas de um sistema político e torna-se mantenedora 

deste?  Tais influências são amplamente estudados no campo da pedagogia e considera-

se relevante o desenvolvimento destes estudos pela análise do comportamento, por se 

tratar de uma ciência capaz de estudar o controle comportamental humano e o que o 

mantém. 

 

CO - 003 - COMUNICAÇÃO ORAL 34 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, UNIDADE 

04 - MARIA LÚCIA FERRARA  

 

1137 - INTEGRIDADE NA PESQUISA: UMA ANÁLISE COMPORTAMENTAL  

 

TAISA SCARPIN GUAZI; KESTER CARRARA.  

UNESP/BAURU, BAURU - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Produção Científica; Boas Práticas; Análise Do Comportamento  

 

A existência de práticas científicas inadequadas sugere a necessidade de se discutir meios 

que tornem menos provável a efetivação de tais ações. Considerando esse aspecto e as 

recentes publicações de manuais de boas práticas científicas, o objetivo deste trabalho foi 

discutir, sob enfoque comportamentalista, a relação entre as regras apresentadas em 

manuais de boas práticas científicas e as atuais contingências (e regras) institucionais 

acadêmicas. Para tanto, foram selecionados e lidos manuais de boas práticas científicas e 

textos que descrevem o atual cenário científico brasileiro para identificação de regras e 

contingências pertinentes ao objetivo do estudo. Com relação aos resultados: entre as 

contingências que operam no contexto acadêmico destacam-se as exigências de alta 

produtividade, que poderiam ser reunidas sob a máxima publish or perish – parece haver 

certa compatibilidade entre esta regra e as más condutas científicas, visto que para atender 

as exigências de produção, alguns pesquisadores podem incorrer em práticas condenadas 

pela própria academia. Neste ponto, questiona-se se há compatibilidade entre a máxima 

publish or perish e as regras de boas práticas. Considerando a co-existência de tais regras, 

vale ainda analisar as consequências especificadas por cada uma delas. Neste aspecto, é 

possível que as consequências especificadas pelas regras de boas práticas tenham um 

valor reforçador menor, e operem a médio e/ou longo prazo. Esta pesquisa expressa a 

necessidade de se investigar o contexto no qual as más condutas científicas ocorrem, de 

modo a contribuir, a partir dos princípios comportamentalistas, na construção de 

alternativas que maximizem a produção científica ética e responsável. 
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CO - 003 - COMUNICAÇÃO ORAL 47 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

07 - NILCE MEJIAS  

 

1158 - PROGRAMAÇÃO DE ENSINO DE LEITURA E MATEMÁTICA: 

ANÁLISE APLICADA DO COMPORTAMENTO  

 

ANA RAQUEL QUEIROZ AMARAL; ÂNGELA MARIA MENEZES DUARTE.  

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS, GOIANIA - GO - BRASIL.  

Palavras-chave: Reforçamento positivo; Modelagem; Esvanecimento  

 

O objetivo desse estudo foi verificar a eficácia da programação de ensino, utilizando 

técnicas da Análise do Comportamento para ampliar o repertório de leitura e matemática 

de uma criança com dificuldades de aprendizagem. Participou deste estudo uma criança 

de 8 anos, estudante do 3º ano do ensino fundamental com queixa de dificuldade de 

aprendizagem. Foram realizados treinos de leitura, escrita, identificação de numerais e 

operações matemáticas. Técnicas utilizadas: Reforçamento positivo, Modelagem e 

Esvanecimento. Foram realizadas 30 sessões de intervenção. Os resultados mostraram a 

aquisição de novos repertórios em todas as categorias ensinadas. Ficou evidente que o 

ensino individualizado e personalizado aliado às técnicas utilizadas foram eficazes na 

remediação das dificuldades acadêmicas da criança. Observou-se também um aumento 

na frequência de comportamentos de seguir regras em casa. 

 

CO - 003 - COMUNICAÇÃO ORAL 06 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

06 - RODOLPHO SANTA´NNA  

 

1159 - EFEITO DE CONTINGÊNCIAS DE COMPETIÇÃO SOBRE A 

SENSIBILIDADE COMPORTAMENTAL EM ADULTOS  

 

JOÃO FELIPE LAUAR; CARLOS AUGUSTO DE MEDEIROS.  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, BRASÍLIA - DF - BRASIL; CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, BRASILIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Regras; Sensibilidade; Competição  

 

A sensibilidade comportamental definida tem sido investigada de diversos modos em 

AEC. Um desafio encontrado pelas pesquisas empíricas é garantir o valor reforçador 

das consequências de se comportar de acordo com as novas contingências de modo a 

suplantar as potenciais consequências aversivas de deixar de seguir a regra. 

Paralelamente, existe o lore acerca do papel motivacional da competição sobre o 

comportamento dos indivíduos. Em termos comportamentais, as contingências de 

competição, definidas como a disponibilidade do reforçador a apenas um dos indivíduos 

submetidos a uma mesma tarefa, podem possuir função estabelecedora sobre estímulos 

reforçadores. Desse modo, contingencias de competição poderiam aumentar o valor dos 

reforçadores envolvidos em experimentos sobre o controle por regras e a sensibilidade 

comportamental. O presente trabalho investigou essa questão com 30 universitários, 
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submetidos a um procedimento de discriminação contextual. Numa primeira fase, diante 

de um estímulo contextual fundo verde, eram reforçadas as respostas de escolher um 

estímulo de comparação igual ao modelo e diante de um estímulo contextual fundo 

vermelho, eram reforçadas as respostas de escolher um estímulo de comparação 

diferente do modelo. Na primeira fase, os participantes eram expostos às instruções 

congruentes. Após 10 tentativas corretas consecutivas, as discriminações contextuais 

eram invertidas sem a sinalização para os participantes, sendo verificado quantas 

tentativas seriam necessárias para que seus comportamentos se ajustassem às novas 

contingências. Metade dos participantes foi submetida a contingência de competição 

(grupo competição) e a outra metade, não (grupo controle). Foi observado um melhor 

desempenho na segunda fase dos participantes do grupo competição. Os resultados 

foram discutidos com base na função motivacional das contingências de punição. 
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09 - FRED S. KELLER  

 

1163 - ANÁLISE MOLAR DA INTERAÇÃO TERAPEUTAS-CUIDADORA-

CLIENTE EM UM CASO DE AUTISMO ATENDIDO NO HU-USP  

 

VICTÓRIA GOMES CIRINO1; JOÃO LUCAS BERNARDY2; MARIA MARTHA 

COSTA HÜBNER3.  

1.PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - 

BRASIL; 2.PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS, GOIÂNIA - GO - 

BRASIL; 3.UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Análise molar; Comportamento 

verbal  

 

O objetivo da comunicação oral será apresentar dados referentes à interação entre uma 

dupla de terapeutas e um paciente (criança em idade pré-escolar diagnostica com 

Transtorno do Espectro Autista) ao longo de 13 sessões, conduzidas em um consultório 

médico do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. O objetivo principal da 

intervenção foi maximizar as oportunidades de aprendizagem em sessão, dando 

prioridade às habilidades básicas ligadas à alfabetização. Paralelamente ao ensino por 

tentativas discretas, foi medida também, a cada sessão, a porcentagem do tempo do 

atendimento que era ocupada por (1) Reforçamento programado, (2) Engajamento nas 

atividades planejadas pelos terapeutas, (3) Comportamentos incompatíveis com a 

terapia e (4) Intervalo programado. Observou-se por meio dessa medida de alocação de 

tempo que, ao longo do ano, o paciente adquiriu o repertório social necessário para a 

condução de sessões estruturadas, definido como uma maior prevalência de atividades 

programadas (trabalho e reforçamento) em relação às atividades incompatíveis 

(comportamentos disruptivos, fuga, etc.). Alguns comportamentos dos terapeutas 

também foram modificados a partir da interação com o cliente, tais como: (a) 

Reconfiguração do ambiente físico, (b) Mudança de critério para inserção de dicas 

(retirada do atraso e inserção da dica blocada) e (c) Estabelecimento de atividades para 

controle da resposta de atenção. Em algumas ocasiões, os terapeutas ficaram também 

sob controle da cuidadora: nesse caso, foram analisadas as mudanças na intervenção 

realizadas a fim de promover a adesão ao tratamento. Finalmente, foram observadas 
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mudanças não programadas no comportamento da cuidadora que, ao longo das sessões, 

solicitou de maneira espontânea o aumento as horas de intervenção analítico-

comportamental para o filho, passou a identificar avanços no tratamento e a replicar em 

casa procedimentos utilizados em sessão. 
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03 - LÍGIA MARIA MACHADO  

 

1166 - COMPREENSÃO FUNCIONAL DO CONCEITO DE RESILIÊNCIA  

 

ROSANA ANGST PASQUALOTTO1; SUZANE SCHMIDLIN LOHR2.  

1.UFPR, CURITIBA - PR - BRASIL; 2.PUCPR, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Resiliência; Variabilidade Comportamental; Reforçamento 

Intermitente  

 

A resiliência, conceito utilizado para representar a capacidade de uma pessoa de passar 

por situações adversas, superá-las e sair fortalecida de tal experiência. O objetivo do 

presente trabalho é buscar conceitos analítico comportamentais para a compreensão do 

termo resiliência. Inicialmente foi realizada uma revisão de literatura assistemática em 

artigos científicos e livros sobre resiliência para a compreensão do tema, e 

posteriormente em livros de princípios básicos da análise do comportamento. A partir 

das leituras, as autoras buscaram a possibilidade de articulação entre a resiliência e a 

análise do comportamento.  Pôde-se constatar que a classe de comportamentos que o 

termo resiliência representa remete a comportamentos aprendidos cuja origem está na 

história de aprendizagem da pessoa. Pesquisas básicas experimentais mostraram que 

reforçamento intermitente aumenta a força da resposta dos comportamentos mantidos 

por tal esquema. Uma pessoa que passa por situações adversas, tende a vivenciar 

privações e eventualmente ter seu comportamento reforçado, o que eleva a taxa de 

comportamentos emitidos para raramente experimentar a sensação de bem-estar 

associada ao reforçamento.  Ao mesmo tempo quando submetida a situações aversivas, 

a pessoa pode adotar estratégias para eliminá-las, engajando-se em comportamentos de 

esquiva, que agem como reforçamento negativo. Quanto mais alternativas para 

solucionar o problema a pessoa emite, maior variabilidade comportamental vivencia. Os 

resultados encontrados apontam que a pessoa sofre, passa por situações aversivas, 

porém se possui estratégias efetivas para resolução de problemas a busca no ambiente 

para superar seu sofrimento, pode emitir respostas resilientes, e mesmo que não seja 

imediatamente, é reforçada ao emitir esses comportamentos novamente. 
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1196 - CARTILHA AO PACIENTE DIABÉTICO AMPUTADO: 

PSICOEDUCAÇÃO NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA  

 

MARIA ELIZABETH COSTA ARAÚJO; CAMILE PANTOJA MOTA.  

HUJBB UFPA, CASTANHAL - PA - BRASIL; HUJBB UFPA, BELÉM - PA - BRASIL.  
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Palavras-chave: Educação em Saúde; Diabetes Mellitus; Amputação  

 

A educação em saúde diz respeito a prática de criar condições para que a população 

tenha acesso às informações e se engajem em comportamentos mais saudáveis. É 

função do profissional de saúde facilitar a informação. Uma comunicação pouco efetiva 

pode provocar impactos importantes na vida do paciente, por outro lado, quando o 

paciente compreende sua condição de saúde tem maior probabilidade de aderir às 

recomendações. Dentre as formas utilizadas por profissionais de saúde para esclarecer a 

respeito de doenças e formas de tratamento, está o material impresso, que proporciona 

uma aprendizagem individual e dá liberdade ao paciente para tomada de decisões frente 

às informações fornecidas, uma vez que, com a posse do material, ele poderá consultar a 

qualquer momento. Pacientes diabéticos que passam por amputação de um membro, em 

decorrência da doença, em geral, apresentam alterações de comportamento como apatia 

e tristeza, demonstrando dificuldades no enfrentamento da nova condição física. Este 

trabalho se propôs a elaboração de uma cartilha educativa para diabéticos recém 

amputados, que foram atendidos em um Hospital Universitário. O material produzido 

foi utilizado com pacientes hospitalizados que sofreram amputação em virtude de 

complicações da Diabetes. O paciente era atendido pela psicóloga responsável desde a 

admissão no hospital. Após ser informado do procedimento cirúrgico, fazia-se uso da 

cartilha como recurso informativo e psicoterapêutico sobre possibilidades diante da 

nova forma de viver, após a perda de um membro. A aplicação deste material no 

hospital contribuiu para melhoria da assistência em saúde e promoção da qualidade de 

vida, e ainda, favorecendo o enfrentamento diante do luto pela perda e modificações na 

vida. 
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07 - NILCE MEJIAS  

 

1224 - TREINO DE HABILIDADES PARENTAIS: ESTUDO DE CASO COM 

FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  

 

FABIANA ALBERTIM KAISER.  

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE FOZ DO IGUAÇU E PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, FOZ DO IGUACU - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Práticas educativas parentais; Condicionalidades; Análise do 

comportamento  

 

Esta pesquisa realizou um estudo de caso a partir da implementação de um programa de 

intervenção para o treino de habilidades parentais em famílias do Bolsa Família com 

baixa frequência escolar entre os adolescentes e que houvesse incidência de conflito 

familiar. Partiu do pressuposto que bons repertórios comportamentais podem ser 

desenvolvidos nas crianças a partir da relação destas com seu ambiente, no qual os pais 

se tornam mediadores, transmitindo valores positivos através do próprio modelo 

parental. Vários pesquisadores afirmam que o desenvolvimento de habilidades pró-

sociais ou de comportamentos adequados nos filhos também depende de um repertório 

de tais habilidades nos pais. Por esta razão, o uso de treinos de práticas educativas 
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parentais é importante instrumento na orientação de pais e/ou cuidadores no 

desenvolvimento da disciplina em crianças e adolescentes. Duas famílias participaram 

da intervenção. Foram aplicados dois instrumentos de coleta de dados em mães e filhos: 

entrevistas semiestruturadas; e o Inventário de Estilos Parentais - IEP (Gomide, 2006), 

em 3 momentos: pré, pós-intervenção e follow up. Foram 8 sessões com cada mãe, com 

os temas: manejo do estresse; definição e exemplos de práticas parentais; treino sobre 

como analisar contingências; como estabelecer limites e disciplina. A última sessão 

consistiu na avaliação da intervenção. Os resultados obtidos demonstram que a 

intervenção apresentou resultados positivos, a começar pelos dados do IEP, que 

apresentaram boa evolução após a intervenção e se mantiveram no follow up. Ambas as 

famílias tiveram acréscimo de um repertório comportamental nas mães quanto ao 

estabelecimento e cumprimento de regras, instalação do diálogo como forma de 

negociação e resolução de conflitos, do fortalecimento de vínculos através do afeto, das 

atividades conjuntas e do reforço positivo. 
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04 - MARIA LÚCIA FERRARA  

 

1231 - O AMOR PATOLÓGICO E OS CONCEITOS DE SELF PARA SKINNER 

E HAYES  

 

MARIA FERNANDA MONTEIRO1; ANDREA LORENA DA COSTA 

STRAVOGIANNIS2; ANGELA DE LOYOLA E SILVA RUNNACLES3; LUIS 

ANTONIO LOVO MARTINS4; CLAUDIA KAMI BASTOS OSHIRO5; SONIA 

BEATRIZ MEYER6.  

1.UNIFIL, LONDRINA - PR - BRASIL; 2,4,5,6.USP, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 

3.FACEL, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Self; Amor Patológico; Comportamento  

 

Caracterizado como o comportamento de prestar cuidados e atenção ao parceiro amoroso 

de forma excessiva e prioritária em detrimento de interesses antes valorizados, o amor 

patológico relaciona-se com taquicardia, insônia e choro, bem como problemas 

financeiros, familiares e sociais. Para muitas teorias da Psicologia, a causa de problemas 

como o amor patológico reside no “self”, caracterizando-o de forma vaga e pouco 

explicativa, incompatível com uma visão analítico funcional. Para o Behaviorismo 

Radical, proposto por Skinner, o self é um repertório comportamental baseado no 

conhecimento do indivíduo de seus próprios comportamentos e como eles se relacionam 

com as contingências, não devendo ser tomado como causa do comportamento. Dentro 

desta concepção, a habilidade em descrever o próprio repertório torna-se essencial para a 

compreensão do self. A Terapia de Aceitação e Compromisso, desenvolvida por Hayes, 

por outro lado, aborda o conceito de self dividindo-o em self como conteúdo, self como 

processo e self como contexto, sendo o desenvolvimento de cada um deles passível de 

relacionamento com a manutenção ou extinção do comportamento de amor patológico. 

Neste trabalho, os conceitos de self propostos por Skinner e Hayes são ilustrados por 

recortes de casos de amor patológico. Observa-se que, embora as definições de self sejam 

diferentes para os autores, o desenvolvimento do autoconhecimento, valorizado em 

ambas as propostas, propicia ao indivíduo a observação e modificação das contingências 
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envolvidas no amor patológico. Ambos os modelos, portanto, mostraram-se úteis na 

compreensão do amor patológico, sendo o self considerado objeto de estudo e não 

explicação para o comportamento. 
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1241 - SEXTING E PRÁTICA CULTURAL: A NECESSIDADE DE 

COMPREENSÃO E INTERVENÇÃO JUNTO A ADOLESCENTES  

 

FABRICIO DE SOUZA; EMERSON NEVES DOURADO MATOS; ROSILENE 

PEREIRA SILVA.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR - BA - BRASIL.  

Palavras-chave: Sexting e prática cultural; Adolescência e sexting; Internet e 

adolescência  

 

O sexting tem sido observado na comunicação entre adolescentes e chamado a atenção 

de pais e professores. Esta expressão sexual tecnologicamente mediada induz a 

questionamentos sobre seus perigos e sua função na socialização. Pesquisas revelam que 

em 2008, 20% dos adolescentes americanos, entre 13 e 19 anos, já havia compartilhado 

fotos e vídeos de de seus corpos nus ou seminus, com namorados, namoradas ou amigos. 

Dados referentes à população brasileira são escassos. Dentre os perigos desta prática está 

a disseminação desses conteúdos sem a autorização da pessoa e o constrangimento 

posterior. O sexting é “pornografia infantil” segundo o ECRIAD (Lei 8.069/90). Este 

trabalho coletou dados sobre o sexting entre adolescentes atendidos pelo canal Helpline 

da Safernet Brasil e os analisou conforme a literatura sobre prática cultural em Análise 

do Comportamento. Os dados foram coletados nos registros de atendimentos prestados a 

adolescentes vítimas de sexting e submetidos à análise de conteúdo. Foram utilizados os 

softwares Wordle e Alceste na análise. Nos trinta e quatro casos analisados evidenciou-

se a frequência elevada das palavras “ajuda”, “ameaça” e “chantagem”. Muitos dos 

conteúdos transmitidos envolveram dados de moças e foram disseminados por ex-

namorados (revange porn) ou capturados pela webcam, com ou sem consentimento. O 

compartilhamento se deu principalmente em redes sociais na internet. A maioria dos 

adolescentes não buscaram auxílio de adultos para lidar com a situação e desconheciam 

os meios adequados de enfrentamento. Estes adolescentes demonstraram vergonha e 

receio de compartilhar a situação com os adultos, o que evidencia a importância da rede 

de relações entre pares como suporte social. Todos desconheciam o caráter delituoso 

envolvido no sexting entre adolescentes. Os dados obtidos permitiram interpretar o 

sexting como uma prática cultural, mas foram insuficientes para que se afirmasse sua 

manutenção como uma macrocontingência ou uma metacontingência. 
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1136 - AN ETHNOGRAPHIC STUDY ON TAGGING CULTURES  
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LUCAS COUTO DE CARVALHO1; INGUNN SANDAKER2; GUNNAR REE3.  

1,2.OSLO AND AKERSHUS UNIVERSITY COLLEGE, OSLO - NORUEGA; 3.OSLO 

AND AKERSHUS UNIVERSITY, OSLO - NORUEGA.  

Palavras-chave: Tagging Behavior; Pixação; Brasil  

 

Tagging is a kind of graffiti that involves writing behavior of one’s name using markers 

or sprain paints. In Brazil, the tagging culture has spread all over the country and 

especially in the big cities, becoming an issue that needs to be looked at carefully by 

behavioral scientists. This article describes possible controlling processes for the behavior 

of members of tagging cultures of Brazil, based on a behavioral analytic framework. We 

performed an ethnographic study in which the researcher accompanied the taggers in all 

their normal activities, as a participant observer of their culture and conducted interviews. 

The results show that there are at least four different kinds of properties: (i) contingencies 

of social reinforcement, (ii) excitement and risk, (iii) evolutionary processes, and (iv) 

hierarchal organization. The present authors propose at the end different kinds of 

interventions that address each property of the culture. 
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1329 - MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS COMO FERRAMENTA PARA O 

APRIMORAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

 

ALINE BECKMANN MENEZES; THIAGO DIAS COSTA.  

UFPA, BELEM - PA - BRASIL.  

Palavras-chave: Competências; Formação profissional; Psicologia escolar  

 

A formação profissional em instituições de ensino superior tem sido debatida 

historicamente no que se refere à sua qualidade e sua conexão com a realidade 

profissional da área. Um importante cuidado ético refere-se em buscar essa aproximação 

com a prática profissional sem negligenciar a formação crítica e reflexiva, favorecendo 

que a Academia contribua com o crescimento da área e não seja limitada à reprodução de 

padrões pré-existentes. Há uma tendência internacional para lidar com estas demandas a 

partir do conceito de competências. O ensino baseado em competências já é uma política 

educacional nacional, contudo ainda carece de maior estruturação quanto ao seu 

desenvolvimento nos cursos de graduação. O referencial teórico da Análise do 

Comportamento é crucial para a operacionalização de competências em comportamentos 

observáveis. O presente estudo tem por objetivo analisar a pertinência do método de 

mapeamento de competências como ferramenta para o aprimoramento da formação 

profissional. Para tal, foi construído um instrumento de avaliação de competências 

mapeadas na literatura atualizada. Este instrumento foi validado por profissionais 

atuantes no mercado de trabalho e então aplicado a alunos de graduação. Participaram do 

estudo, 20 profissionais da área de psicologia escolar das redes públicas e privada de 

Belém-PA e 85 alunos de graduação de Psicologia de uma universidade pública da mesma 

cidade.  Pôde-se perceber que as competências indicadas pela literatura são valorizadas 
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pelos profissionais da área, sendo que aquelas consideradas como mais importantes por 

estes têm sido desenvolvidas nos cursos de graduação investigados. Percebe-se, contudo, 

que há ainda muitas competências que, apesar de importantes, não são executadas pelos 

profissionais e que a formação dos alunos ainda carece de elementos mais atitudinais. 

Acredita-se que esta experiência poderá contribuir com o aprimoramento de cursos de 

graduação, podem ser extendida para quaisquer áreas de formação. 
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1276 - CLASSES DE COMPORTAMENTOS CONSTITUINTES DA ATUAÇÃO 

SOBRE COMPORTAMENTOS DEPRESSIVOS NA CLINICA  

 

PATRICIA EL HORR DE MORAES; GABRIEL GOMES DE LUCA.  

UFPR, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Depressão; Comportamentos depressivos; Intervenção Analítico-

Comportamental  

 

A “depressão” atinge grande parte da população mundial e, por isso, desenvolver 

conhecimento acerca desse processo é fundamental. A atuação de um psicoterapeuta 

(como qualquer profissional) é constituída por classes básicas de comportamentos, que 

envolvem caracterizar necessidades de intervenção, planejar, executar, avaliar e 

aperfeiçoar intervenção e comunicar descobertas. Com base nisso, há necessidade de 

haver alto grau de clareza acerca de quais classes de comportamentos constituem 

especificamente uma atuação profissional. À vista disso, foi objetivo identificar quais as 

classes de comportamentos constituintes da atuação profissional de um terapeuta 

analítico-comportamental ao intervir sobre comportamentos depressivos em contexto 

clínico. Para tanto, dois artigos foram utilizados como fonte de informação. Foram 

realizadas oito etapas, que envolviam selecionar e registrar trechos, identificar ou derivar 

informações que faziam referência a componentes de classes de comportamentos, até a 

proposição de nomes de classes de comportamento. Posteriormente, os nomes das classes 

de comportamentos propostos foram classificados conforme as classes gerais que 

caracterizam uma intervenção profissional. Dos 82 trechos selecionados dos artigos, 309 

nomes de classes de comportamentos foram propostos, aumentando a clareza dos 

profissionais da psicologia sobre os comportamentos a serem apresentados ao intervir 

sobre comportamentos depressivos. A maioria (98,3%) das classes de comportamentos 

propostas é constituinte das classes gerais sobre caracterizar necessidades (17,8%), 

planejar (34,6%) e executar intervenção (45,9%).  A falta de representatividade das outras 

classes gerais (avaliar e aperfeiçoar intervenção e comunicar descobertas) evidencia a 

necessidade de produção de conhecimento para avaliar e aumentar a eficácia das 

estratégias terapêuticas. Essa identificação auxiliará não apenas na intervenção, mas 

também no planejamento do ensino e no desenvolvimento de pesquisa. 
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1260 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: COMPORTAMENTO DE 

CONSUMO DE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS  

 

PRISCILA SOARES MOURA1; REGINALDO PEDROSO2; CRISTIANO COELHO3; 

LETÍCIA RIBEIRO VILARINS4; PÂMELA LIMA DA SILVA5.  

1,4,5.FAAR, ARIQUEMES - RO - BRASIL; 2.PUC-GO/FAAR, ARIQUEMES - RO - 

BRASIL; 3.PUC-GO, GOIÂNIA - GO - BRASIL.  

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Análise do Comportamento; Consumo 

Sustentável  

 

A proposta para um mundo sustentável vem sendo discutida há mais de seis décadas e 

pouco foi efetivamente definido, tanto nas questões teóricas quanto na prática. O que se 

observa é colocar a responsabilidade sobre o consumidor de alcançar essa 

sustentabilidade, como por exemplo:  economia de energia e escolha por produtos 

sustentáveis. No entanto, a falta de conhecimento das variáveis que controlam o 

comportamento do consumidor faz com que essas propostas sejam pouco eficazes. Sendo 

que os produtos sustentáveis são mais caros, será que consumidores estão dispostos a 

pagar por esses produtos? Objetivou-se verificar a disposição a pagar por produtos 

sustentáveis manipulando a instrução, no protocolo sem instrução perguntava se o 

participante pagaria a mais pelo produto sustentável e quantos por centos, no protocolo 

com instrução era apresentado uma instrução descrevendo o processo de produção e os 

benefícios do produto sustentável. Participaram do estudo 240 consumidores, entre 

universitários, formados e com ensino médio, sendo 120 do sexo masculino e 120 do sexo 

feminino, sendo divididos em grupo sem instrução e com instrução. Foram utilizados três 

produtos: tomate, calça jeans e papel higiênico.  A coleta foi realizada individualmente e 

todos assinaram o TCLE.  Os resultados demonstram que a maioria dos participantes (de 

60% a 90%) estariam dispostos a pagar a mais pelos produtos sustentáveis. No geral a 

instrução não teve efeito para nenhum dos produtos, análises entre homens e mulheres a 

instrução teve mais efeito para o grupo de mulheres do que para os homens. A média 

ficou pouco acima de 20% para a disposição a pagar. Mesmo sendo uma metodologia 

hipotética, os resultados nos permitem observar que consumidores estariam dispostos a 

pagar a mais por produtos sustentáveis, que nem sempre corrobora com a literatura. É 

importante realizar estudos em situações naturais para melhor compreensão do efeito 

dessas variáveis sobre o comportamento pró ambiental de consumidores. 
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1301 - VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL: O QUE A ANÁLISE DO 

COMPORTAMENTO TEM A DIZER?  

 

JOÃO ARISTIDES TOMAZ DE ALMEIDA1; LARISSA SIQUEIRA 

CAVALCANTE2.  

1.UFC - SOBRAL, SOBRAL - CE - BRASIL; 2.UFC- SOBRAL, SOBRAL - CE - 

BRASIL.  
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Um dos temas que mais figuram nos noticiários nos últimos tempos e preocupa as 

autoridades brasileiras é a questão da violência dentro dos estádios de futebol e nos seus 

arredores. O presente trabalho objetiva realizar uma operacionalização do fenômeno 

comportamental da violência nos estádios a partir do referencial teórico da Análise do 

Comportamento. Para isso, adotou-se como metodologia uma pesquisa bibliográfica, 

utilizando as produções disponíveis na língua portuguesa em bases de dados online, 

buscando pelas temáticas: violência urbana, comportamento antissocial, comportamento 

agressivo. Buscou-se definições propostas nas supracitadas áreas para compreender esse 

fenômeno comportamental e possíveis propostas de intervenções adotadas. Os resultados 

encontrados apontam o fenômeno da violência nos estádios como uma das categorias de 

violência urbana, sendo multideterminado no que diz respeito a sua causalidade. Nesse 

sentido, o modelo de seleção pelas consequências pode nos ajudar a analisar o presente 

fenômeno. Variáveis ontogenéticas como o histórico de emissão de comportamentos 

agressivos por parte dos envolvidos nos episódios de violência; e culturais como as 

torcidas organizadas ganham destaque especial para a compreensão desta problemática. 

Por final, espera-se que os resultados obtidos por esta produção possam subsidiar 

discussões acerca do tema da violência nos estádios de futebol, além de oferecer 

ferramentas de intervenção ao analista do comportamento. Considerando o fenômeno da 

violência como um processo comportamental, o analista estaria apto (a partir dos 

pressupostos do Behaviorismo Radical, Análise Experimental do Comportamento e 

Análise do Comportamento Aplicada) juntamente com outros profissionais a intervir 

nessa realidade afim de rearranjar contingências que favoreçam a emissão de 

comportamentos pro-sociais e diminuam a ocorrência de comportamentos agressivos que 

possam colocar em risco a vida do próprio sujeito ou de terceiros. 
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1255 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE SUPRESSÃO CONDICIONADA 

EM HUMANOS  

 

FERNANDA CARLA MARTINS VERONEZI; TASSIANE APARECIDA 

FERREIRA VALIN; DAIANE FERNANDES VIANA; FERNANDA GUTIERREZ 

MAGALHAES.  

UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Supressão condicionada; Ansiedade; Humanos  

 

Estes e Skinner (1941) definiram ansiedade como um estado emocional semelhante ao 

medo desencadeado pela antecipação de um estímulo perturbador futuro. A partir dessa 

definição, desenvolveram um análogo experimental de ansiedade com ratos. Nesse 

trabalho, o efeito descrito como antecipatório foi estabelecido por um pareamento entre 

um estímulo inicialmente neutro (tom) e um estímulo aversivo incondicional (choque 

elétrico). Paralelamente ao pareamento, foi estabelecida uma contingência operante de 

pressão à barra mantida por um esquema de reforçamento FI 4m. Essa história de 

condicionamento produziu uma redução no responder operante na presença do estímulo 

condicional em comparação com o mesmo intervalo de tempo anterior à apresentação 
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do pareamento. O efeito observado de redução na taxa de respostas operantes durante o 

intervalo entre o tom e o choque foi chamado de supressão condicionada. A 

transposição do análogo experimental de ansiedade para humanos, entretanto, tem 

gerado resultados inconsistentes com relação à ocorrência da supressão condicionada. 

Por essa razão, com a presente revisão bibliográfica pretendeu-se analisar os artigos que 

descrevem análogos experimentais de ansiedade com seres humanos.  Foi realizada uma 

busca de maneira sistemática nas seguintes bases de dados: Capes, Ebsco, Scielo e Bvs-

psi. As palavras chaves utilizadas na busca foram: “supressão condicionada em 

humanos” e sua versão em inglês, assim como a variação “supressão condicionada + 

humanos” e “conditioned suppression + humans”. Foram selecionados artigos desde 

1941. Foram selecionados 26 artigos, em língua portuguesa e inglesa, que relataram 56 

experimentos, dos quais 46 produziram supressão condicionada. A análise dos 

estímulos condicionais e incondicionais; bem como da tarefa operante e reforçadores 

permitiu estabelecer considerações a respeito dos elementos que tornaram mais provável 

a produção da supressão condicionada nos experimentos analisados. 
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1256 - O BEHAVIORISMO RADICAL É UM EXISTENCIALISMO?  

 

JOÃO PAULO URSULINO CUNHA; BIANCKA BANDEIRA MIRANDA; ÉVINLY 

SOUSA BRITO; JOÃO ILO COELHO BARBOSA.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Behaviorismo radical; Existencialismo; Epistemologia  

 

Dada a formação generalista dos cursos de psicologia no Brasil e a obrigatoriedade de 

estudar várias correntes epistemológicas, é comum estudantes indagarem-se, 

identificando semelhanças e diferenças conceituais entre diferentes aportes teóricos. O 

existencialismo sartreano é uma corrente filosófica que busca explicar as experiências 

humanas a partir de aspectos cotidianos da própria existência. Sartre discorre sobre 

assuntos também abordados por Skinner no behaviorismo radical, tais como: sentimentos, 

liberdade, relações interpessoais, essência, dentre outros. O presente trabalho tem como 

objetivo mais amplo realizar um diálogo entre o behaviorismo radical e o existencialismo 

sartreano, no que se refere, mais especificamente, aos conceitos de “sentimentos”, 

“liberdade” e “ética”. Para tanto, foi foram feitas leituras de três livros referentes a 

filosofia sartreana, sendo um deles o “O existencialismo é um humanismo” de Jean Paul 

Sartre, bem como de quatro obras referentes ao behaviorismo radical, sendo duas de 

autoria de B. F. Skinner, a saber: “Ciência e comportamento humano” e “Sobre o 

behaviorismo”. Foram estabelecidos pontos de convergência e de divergência entre os 

dois referenciais teóricos na conceituação desses temas. Constatou-se que Sartre e 

Skinner conceituam sentimentos como sendo um conjunto de ações que caracterizam 

determinado estado corpóreo. Ambos também negam que a liberdade seja absoluta, sendo 

a escolha sempre possível em certo sentido, ressaltando também a impossibilidade do não 

escolher. Conclui-se que é possível fazer uma ponte entre os profissionais e estudantes 

que seguem ambas correntes filosóficas, uma vez que, explicitando semelhanças, a 
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abertura ao diálogo entre profissionais torna-se praticável, respeitando os limites 

epistemológicos e teóricos de cada uma delas. 
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1271 - ARRANJO DE CONTINGENCIAS PARA DISCUTIR SOBRE A LEI 

MARIA DA PENHA COM HOMENS "AUTORES DE VIOLÊNCIA"  

 

ISABELA DE PIERI KOVALESKI; LAIRA CRISTINE ESTABILE; BRUNA 

RESENDE TEIXEIRA; ELOISE FERNANDES PINHEIRO; JULIANA CAROLINE 

CONTIERO.  
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UNOPAR, LONDRINA - PR - BRASIL; UNOPAR, BELA VISTA - PR - BRASIL; 

UNOPAR, IBIPORÃ - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Grupo; Lei Maria Da Penha; Análise Do Comportamento  

 

O proposto trabalho foi construído a partir de experiências em atendimentos grupais com 

homens de faixa etária entre 18 e 50 anos, encaminhados ao Patronato Municipal de 

Apucarana, que tinham suas participações no grupo de forma obrigatória, determinada 

por ordem judicial. Esse arranjo de contingencias nomeado como Grupo Novos 

Horizontes, teve duração de três meses, com encontros semanais de duas horas ao dia. 

Teve como objetivo trabalhar o conhecimento que esses homens tinham sobre a Lei e 

propor análises dos comportamentos que os levaram à cumprir uma medida protetiva a 

pedido de ex parceiras. Para coletar dados foi utilizado um questionário, dinâmicas de 

grupo, vídeos e músicas que fazem relação ao que se diz na Lei Maria da Penha. Em um 

primeiro momento foi aplicado o questionário e no decorrer dos encontros, cada semana 

tinha um tema definido para discussão, utilizando vídeos, músicas e dinâmicas para uma 

interação mais natural dos participantes. E no último encontro o questionário foi re-

aplicado. Os resultados foram analisados qualitativamente a partir da junção do 

questionário e de observações das análises funcionais realizadas no grupo. Sucedeu-se 

uma diferença significativa nas respostas do primeiro para as do último encontro, em que, 

de forma predominante, ficou evidente a falta de conhecimento que os participantes 

tinham sobre essa Lei. As análises funcionais resultaram em uma diminuição significativa 

dos comportamentos verbais agressivos dirigidos às ex parceiras. Concluímos que houve 

um aprendizado hegemônico por parte dos participantes tanto sobre a Lei quanto um 

possível autoconhecimento. 
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1285 - AVALIAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO PARA DESENVOLVER 

COMPORTAMENTOS DE ESTUDO EM ALUNOS DE PSICOLOGIA  

 

FERNANDA TORRES SAHÃO; LAÍS BEIRIZ ROCHA; MARIA LÚCIA 

MANTOVANELLI ORTOLAN; NATALIA GOMES SOARES; SHIMENY 
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MICHELATO YOSHIY; NÁDIA KIENEN.  

UEL, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Programa De Capacitação; Gestão Do Tempo E Leitura; 

Comportamento De Estudo  

 

Estudar é um processo comportamental complexo, constituído por diversos 

comportamentos pré-requisitos que necessitam ser desenvolvidos para um estudo eficaz. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência de um programa de capacitação para 

desenvolver comportamentos relativos a gerir o tempo de forma eficaz e ler textos 

funcionalmente. Foi aplicado um programa de capacitação desenvolvido a partir dos 

comportamentos identificados na literatura como constituintes dos processos de leitura e 

gestão do tempo. A capacitação ocorreu coletivamente, com 15 estudantes de 1o e 2o ano 

do curso de psicologia. Para avaliação do programa, foram aplicados três instrumentos 

previamente validados: o LASSI, Escala de Estratégias de Leitura e Questionário de 

Gestão do Tempo Acadêmico pré e pós-teste. Os resultados foram analisados comparando 

o desempenho do grupo pré e pós-teste por meio de tratamento estatístico correlacional 

(teste t-Student) e a partir da frequência com que os participantes relataram emitir os 

comportamentos examinados (agrupamento em “pouco frequente” e “muito frequente”). 

As comparações de desempenho do grupo indicaram melhora nos procedimentos de 

gestão do tempo e de estratégias de estudo (p<0,05). A maioria dos participantes indicou 

também que a frequência com que gere seu tempo de estudo e que planeja as atividades 

diárias aumentou. Para a leitura, a maioria indicou aumento na frequência de 

comportamentos relativos a pensar a respeito da finalidade da leitura, de fazer anotações 

e resumos, de pensar nas implicações do que está sendo lido e de avaliar sua compreensão 

do texto lido. Conclui-se que o programa foi efetivo para desenvolver alguns 

comportamentos relativos à leitura e gestão do tempo, e que algumas modificações podem 

ser feitas a fim de que os outros aspectos que não melhoraram significativamente possam 

também ser aprimorados. 
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1284 - JUSTIÇA RESTAURATIVA E TERAPIA ANALÍTICO- 

COMPORTAMENTAL: POSSÍVEIS APROXIMAÇÕES  

 

LUISA MEDINA FERMINO CARLOS; MARINA FERNANDA DALLAQUA; 

JULIANA DE MEIRA; CASSIANA STERSA VERSOZA-CARVALHAL.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Justiça Restaurativa; Análise do Comportamento; Jurisprudência 

Terapêutica  

 

A Justiça Restaurativa emergiu com o objetivo de construir uma nova alternativa ao 

modelo penal tradicional - constituído pelo paradigma punitivo/retributivo - propondo um 

sistema que busque alternativas capazes de promover a reparação dos danos causados 

pela situação conflituosa e que tenha como foco todas as partes envolvidas, ou seja, 
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vítima, ofensor e comunidade. Essa proposta tem aproximado a Justiça Restaurativa da 

Jurisprudência Terapêutica, a qual propõe o estudo da lei como agente terapêutico, 

investigando o impacto da lei na vida emocional e no bem-estar psicológico dos 

indivíduos. Dessa forma, esse trabalho teve como objetivo identificar no corpo teórico da 

terapia analítico-comportamental pressupostos que permitam avaliar se a Justiça 

Restaurativa pode ser considerada terapêutica, no sentido de promoção de bem-estar aos 

indivíduos. Para tanto, foram buscados artigos científicos, sobre Terapia Analítico-

Comportamental e Justiça Restaurativa, em bases de dados disponíveis online. A partir 

da leitura do material identificou-se os procedimentos e objetivos de ambas as áreas e 

realizou-se a comparação entre eles. A análise dos dados obtidos permitiu encontrar 

semelhanças entre a Justiça Restaurativa e a Terapia Analítico-Comportamental nos 

seguintes aspectos: 1) visão de homem enquanto sujeito ativo, 2) agente de controle 

(terapeuta e círculo restaurativo) enquanto facilitador de mudanças, 3) empoderamento 

do cliente e/ou ofensor como objetivo da intervenção e 4) não rotulação de pacientes e 

não estigmatização dos infratores e vítimas. A partir dos dados obtidos concluiu-se que a 

Justiça Restaurativa pode ser considerada terapêutica em seus objetivos e procedimentos, 

a partir de um enfoque da Análise do Comportamento. 

 

CO - 003 - COMUNICAÇÃO ORAL 46_ 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

06 - RODOLPHO SANTA´NNA  

 

1292 - UMA ANÁLISE DA MEDIDA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DO 

SISTEMA SOCIOEDUCATIVO NO ESTADO DO CEARÁ  
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O presente estudo se propôs a analisar, em face do alto índice de reincidência observado 

na medida de privação de liberdade do Sistema Socioeducativo do Estado do Ceará, as 

ações realizadas com as crianças e os adolescentes que estejam cumprindo tal medida 

para melhor compreender a ineficiência dessa medida socioeducativa. Para tanto, 

baseando-se nos pressupostos teóricos da Análise do Comportamento, analisou-se as 

atividades realizadas com os internos desse sistema através da coleta de informações de 

documentos que regulam as atividades realizadas nessa medida socioeducativa, bem 

como de uma entrevista com uma funcionária que atua na área. O presente trabalho 

apresenta ainda análises funcionais das atividades realizadas na medida de privação de 

liberdade para exemplificar que tais atividades não estão de fato atingindo os 

comportamentos-alvos que se pretendem a modificar, configurando-se de forma 

ineficiente enquanto medida ressocializadora. À partir da análise realizada, observou-se 

a possível influência de fatores que podem não estar sendo levados em consideração 

quando se analisa a observável ineficiência da medida de privação de liberdade do sistema 

socioeducativo do Ceará, como a não alteração das contingências aversivas, as quais os 

adolescentes são novamente expostos quando saem do centro socioeducativo, e que 

influenciam na emissão de comportamentos socialmente indesejáveis. Em face disso, o 

trabalho apresenta, de maneira especulativa, um esboço de possíveis modificações nas 

atividades atualmente implementadas, de modo a contribuir para a redução da emissão de 
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comportamentos antissociais por parte dos adolescentes e para a promoção de respostas 

socialmente desejáveis, através, por exemplo, do desenvolvimento de treino de habilidade 

sociais, atingindo, assim, uma maior probabilidade de ressocialização dos internos do 

sistema socioeducativo. 
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1363 - PROJETO SESSÕES TEMÁTICAS COMO FORMAÇÃO 
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O Laboratório de Análise do Comportamento – LANAC, projeto de extensão vinculado 

à Universidade Federal do Ceará – Campus Sobral, promove diferentes projetos em que 

os extensionistas estudam, se aprofundam e divulgam diversos temas de interesse a partir 

do referencial analítico-comportamental. Através do Projeto Sessões Temáticas, 

discussões semanais são promovidas e dirigidas aos próprios alunos do Laboratório. O 

presente trabalho objetivou verificar se as atividades promovidas pelo LANAC se 

configuram como uma formação complementar dos alunos, sendo este um local de 

temáticas não contempladas na grade oficial do Curso da referida instituição. Até a 

conclusão deste trabalho a grade curricular oficial apresenta apenas 05 disciplinas 

específicas da área, de modo que se torna inviável trabalhar temáticas relevantes e 

emergentes em Análise do Comportamento. Para tanto, tomou-se como referência as 

ementas das disciplinas que compreendem o setor de estudos básicos e avançados em 

Análise do Comportamento no Curso e que são condição para a conclusão da graduação 

em psicologia na Instituição. Um comparativo foi feito entre as temáticas contempladas 

nas disciplinas e os temas selecionados pelos extensionistas para compor as 98 

apresentações no projeto Sessões Temáticas em Análise do Comportamento entre o ano 

de 2011 e maio de 2016. A análise dos dados revelou que, das sessões ocorridas no 

intervalo de tempo delimitado, 55,1% dos temas apresentados nas Sessões Temáticas, não 

são componentes das ementas das disciplinas analisadas. Assim, podemos falar do projeto 

como uma ferramenta metodológica para aprimorar os estudos e promover contingências 

de suporte e incentivo para que os próprios estudantes se engajem em pesquisar temas 

que complementem a sua formação enquanto Analistas do Comportamento. 
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O abuso sexual contra crianças e adolescentes se caracteriza pela imposição de repertórios 

de conteúdo sexual de forma não consensual à vítima, apresentando-se como um ato 

coercitivo e violento. Dados epidemiológicos apontam que a prática de abuso sexual 

infantil está presente em diferentes culturas e épocas, caracterizando-se como uma prática 

cultural em nossa sociedade atual. Diante disso, o trabalho se propõe a identificar 

possíveis práticas culturais que contribuem para a manutenção do abuso sexual infantil, 

tendo como base de análise o modelo selecionista e funcional do Behaviorismo Radical, 

com ênfase no terceiro nível de seleção. Para isso, foi realizada uma revisão de literatura 

de artigos pulicados em português, que abordaram a temática e que foram 

disponibilizados no Periódicos Capes até o período de 2015. A partir dos artigos 

analisados, podemos destacar: o machismo como uma das principais variáveis, que 

colabora tanto para o elevado número de vítimas do sexo feminino quanto para a 

ocultação do número de vítimas do sexo masculino; o status que a família tem na 

sociedade, que dificulta sua identificação como um ambiente de risco para casos de 

abusos; além da falta de acreditação no testemunho das crianças e a culpabilização da 

vítima, que impede a obtenção de dados precisos sobre a extensão de atos sexuais 

abusivos. Logo, percebe-se a necessidade de compreender tais padrões culturais como um 

conjunto de comportamentos aprendidos e propagados entre os membros de uma 

sociedade e que são mantidos por certas consequências reforçadoras, mas que não são 

imutáveis e que, assim como no nível filogenético e ontogenético, é possível haver 

variações nessas condutas, possibilitando o surgimento de práticas culturais mais 

adaptativas. 
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USO ABUSIVO DE DROGAS.”  

 

MARTA PRISCILA ARAÚJO SILVA1; IARA MOURA PEREIRA2; LARISSA 

SIQUEIRA CAVALCANTE3.  

1,2.UFC- CE, SOBRAL - CE - BRASIL; 3.UFC -CE, SOBRAL - CE - BRASIL.  
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O presente trabalho tem o intuito de apresentar a perspectiva da Análise do 

Comportamento sobre o uso abusivo de drogas e para tal, utilizou-se o recurso 

cinematográfico para fazer a análise funcional do comportamento dos personagens 

envolvidos, com o objetivo de elucidar possíveis variáveis também presentes em 

situações verídicas com as quais o analista do comportamento depara-se em sua formação 

e atuação. Dessa forma, o público alvo é voltado para pessoas que ainda estão entrando 
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em contato com o tema. Será apresentado a sinopse, os personagens e a análise funcional 

dos comportamentos destes com base em suas histórias de vida trazidas pela obra, 

contextualizando fenômenos envolvidos no uso abusivo de drogas, como sensibilização, 

tolerância e abstinência. Na metodologia deste trabalho foi realizada uma revisão de 

artigos que abordaram o tema proposto e cujo referencial teórico era a Análise do 

Comportamento. A partir desta revisão, foi possível trazer aspectos conceituais e 

históricos que auxiliaram na elaboração do trabalho. Este, foi produzido e apresentado no 

Laboratório de Análise do Comportamento (LANAC) da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), Campus Sobral, onde se obteve, como resultado, a troca de ideias com alunos de 

vários semestres do curso de Psicologia que puderam se aproximar mais do tema, levantar 

questionamentos e problematizar essas questões relacionadas ao uso de drogas que nos 

traz grandes desafios enquanto profissionais. Pôde-se também enfatizar como a ficção e 

a arte podem contribuir para uma percepção mais ampla sobre as variáveis envolvidas 

nessa classe de resposta. 
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Palavras-chave: Violência íntima do parceiro; Estresse pós-traumático; Saúde mental  

 

A violência íntima do parceiro (VIP) pode causar danos graves à saúde da mulher. A VIP 

pode ser: física, psicológica, sexual e contra o patrimônio. Um efeito usualmente 

decorrente destas formas de vitimização é o Transtorno de Estresse Pós-Traumático 

(TEPT). O objetivo deste trabalho é identificar a presença de indicadores de TEPT e de 

saúde mental, comparando mulheres vítimas de VIP com outras que não tenham sofrido 

este tipo de vitimização. Participaram mulheres entre 30 e 56 anos, sendo 9 delas com 

histórico de vitimização física e/ou psicológica (Grupo Experimental- GE) e 9 que não 

apresentavam este histórico (Grupo Controle- GC). Foram utilizados os seguintes 

instrumentos: Questionário de Caracterização; Escala Transversal de Sintomas de Nível 

1 Autoaplicável do DSM-V - Adulto (PROMIS1); Escalas de Táticas de Conflito 

Revisadas (CTS2) e Post-Traumatic Stress Disorder Checklist - Civilian Version (PCL-

C). A CTS2 foi utilizada para identificar histórico de violência para inclusão ou exclusão 

em ambos os grupos. As participantes do GE foram recrutadas no Centro de Referência 

da Mulher do município enquanto as do GC foram recrutadas no serviço de atendimento 

psicológico de uma Unidade Básica de Saúde. Os instrumentos foram aplicados em uma 

única entrevista individual nos respectivos locais de recrutamento após assinatura do 

TCLE. A análise dos resultados mostrou que 77,7% das participantes do GE cumpriram 

os critérios diagnósticos para TEPT, com escores que variaram de 32 a 75 pontos; no GC, 

55,5% apresentaram indicadores do transtorno, com escores variando entre 17 e 69 

pontos. No PROMIS, um número maior de participantes do GE pontuou para indicadores 

de cuidado em saúde mental em 8 das 13 categorias avaliadas. O GC apresentou 

significativamente maior escore de negociação cognitiva comparado ao GE (Mann-
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Whitney, z= -2,380, p<0,024). Discutir-se-á as implicações das formas de vitimização 

por violência física e psicológica sobre a saúde mental da mulher. (FAPESP) 
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Nas redes sociais é bastante comum percebermos uma alta taxa de postagens que 

sinalizam “felicidade”. Este trabalho realiza um exercício de avaliação funcional do 

comportamento de narrar publicamente nossas vidas, nas redes sociais, através de 

imagens/textos que possam ratificar um status de felicidade. A motivação para esta 

pesquisa se inicia numa tentativa de operacionalização desse tipo de prática que o usuário 

das redes sociais se engaja. Diante da escassez de literatura técnica sobre o tema, buscou-

se amplamente na internet (via google) sobre o objeto abordado. Foram encontradas 

algumas pesquisas que abordam o fato de que a “felicidade” verbalmente postada não 

necessariamente correspondente ao comportamento não verbal do sujeito. A análise foi 

voltada para textos com dados de pesquisas e discussões acerca de comportamentos de se 

fazer notar nas redes sociais. Tal fato se configura, dessa forma, como um comportamento 

que chamamos, neste trabalho, de “editar” a felicidade. Diante de tais achados, buscou-

se operacionalizar essa “felicidade editada” sob a perspectiva da Análise do 

Comportamento. Chegamos à hipótese de que a necessidade de reconhecimento social 

pode estar sendo um reforçador para essa classe de ações. Apresentar-se-á exemplos com 

função de reforço positivo e negativo. Relações de equivalência podem estar formando 

regras, como por exemplo, fazer parte de um grupo social é ser feliz. As curtidas de fotos 

felizes podem estar adquirindo função de reforçador generalizado. Uma análise à nível 

cultural revela o fornecimento de modelos, ou seja, o apoio social está presente nas 

contingências que mantem determinado comportamento. 
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O serviço de Consultoria Escolar surge como uma alternativa de atuação que permite 

superar uma intervenção individualista, pois se sustenta em uma perspectiva de análise 

institucional, integrando os diferentes agentes da escola na construção de soluções para 

os desafios enfrentados em instituições. Assim, permite ao analista do comportamento 

orientar profissionais a utilizarem-se de técnicas comportamentais para modificar o 

ambiente escolar. Este trabalho objetiva apresentar uma intervenção em uma escola 

pública municipal de Fortaleza, realizada em 2015. A partir de contato preliminar por 

meio da aplicação de um questionário com a equipe gestora e os docentes, foi delimitada 

a queixa: comportamentos agressivos dos alunos de 5º e 6º anos em alta frequência. 

Associados à queixa, foram apontados como principais respostas compondo a classe 

comportamental indisciplina: ignorar pedidos/ordens do professor e agredir física e/ou 

verbalmente colegas e professores. As intervenções, realizadas com turmas do 6º ano, 

foram divididos em averiguação de emoções e estabelecimento de vínculo; apresentação 

do conceito habilidades sociais; uso de roleplay para criação de respostas assertivas 

perante contextos aversivos; e avaliação da aprendizagem por meio de desenhos. Foram 

percebidos como resultados: dificuldades na apreensão do conceito assertividade no 

diálogo com os alunos que persistiu até a última etapa; maior emissão de consequentes 

reforçadores pelos alunos (risadas, maior aproximação das consultoras etc.) quando estas 

apresentavam esquetes sobre respostas agressivas; participação dos professores nas 

etapas de planejamento e na observação da execução das intervenções, com fins de 

ampliação do repertório “lecionar habilidades sociais”. Todavia, foi percebida uma falta 

de comunicação das consultoras com mais profissionais, restringindo muitas vezes a 

informes somente compartilhados com a direção apenas, pedindo, portanto, estratégias 

que alcancem toda a equipe. 
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Palavras-chave: Dor Crônica; Terapia de Aceitação e Compromisso; Análise do 

Comportamento  

 

A Terapia de Aceitação e Compromisso - ACT é uma psicoterapia comportamental que 

se baseia na análise da linguagem humana, visando à redução de danos provocados por 

controle verbal. Levando em consideração que o estudo de conceitos corresponde a uma 

relevante estratégia de discussão sobre as explicações de fenômenos, o presente trabalho 

tem por objetivo elucidar as técnicas da ACT mais usadas em pacientes com dor crônica, 
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tendo como aparato teórico, epistemológico e experimental, a Análise do 

Comportamento. Trata-se de um estudo conceitual embasado em uma revisão de literatura 

dos artigos que abordam a ACT como terapia para pacientes com dor crônica. Para buscar 

os artigos que tratam do tema, utilizou-se o aplicativo EndNote X7 building 7072, que 

possibilitou compilar os dados obtidos em buscas feitas nas seguintes bases de dados 

online: PubMed/MEDLINE, PsychINFO/APA, foram considerados os estudos 

publicados desde o ano de 1980 a 02 de março de 2015, disponibilizados nessas bases de 

dados. Empregaram-se as seguintes categorias de registro: “pain or chronic pain or 

fibromyalgia” e “acceptance and commitment therapy”, resultando em 208 arquivos 

inicialmente. Quando combinadas as categorias de registro, o número de artigos que 

apresentaram ambas foi reduzido para 132. As técnicas escolhidas para discussão foram 

as mais incidentes nos artigos selecionados. A partir dos dados encontrados, 

consideramos que a análise conceitual das técnicas da ACT, partindo do referencial 

analítico-comportamental, possibilitou uma melhor compreensão desses métodos, no 

sentido de ressaltar aspectos convergentes entre as intervenções da ACT e os pressupostos 

da Análise do Comportamento. Dessa forma, conclui-se que terapeutas e estudantes que 

se fundamentam no Behaviorismo Radical podem, além de fazer uso dessas técnicas, 

explicá-las a partir do referencial filosófico, experimental e aplicado da Análise do 

Comportamento. 
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1463 - DESENVOLVIMENTO DE REPERTÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DA 

CIRÚRGIA BARIÁTRICA  
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Palavras-chave: Obesidade Mórbida; Variabilidade Comportamental; Preparação Para 

Procedimentos  

 

A procura por cirurgia bariátrica dos portadores de obesidade mórbida tem aumentado a 

cada dia. Quando o indivíduo procura por este tipo de acompanhamento, ele precisa 

passar por uma série de especialidades e avaliações. A avaliação e acompanhamento 

psicológico faz parte deste conjunto de especialidades. A maior parte das vezes que o 

indivíduo busca pelo acompanhamento psicológico seu interesse inicial é apenas ser 

liberado o quanto antes para o procedimento cirúrgico. Porém alguns pacientes nem 

sempre estão preparados ou tem as condições comportamentais mínimas para que possam 

fazer o procedimento naquele momento. O presente trabalho tem por objetivo descrever 

o caso de uma paciente do sexo feminino, 24 anos (ao começar o tratamento), IMC 59,06 

(obesidade grau III), que a partir dos dados da avaliação proposta, não seria liberada pela 

psicologia para o procedimento, por dificuldade de controle alimentar, ausência de adesão 

a tratamento, repertório cognitivo abaixo do esperado para sua idade, apatia e falta de 

contato visual nos atendimentos. Após 11 meses de acompanhamento quinzenais, 

totalizando 22 atendimentos, a paciente realizou a adesão ao tratamento; desenvolveu 

repertório básico de controle alimentar, perdendo 37 kg, diminuiu o seu IMC para 44,96, 

mas ainda permanecia na obesidade grau III o que ainda indicava a cirurgia bariátrica 
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como procedimento necessário para sua qualidade de vida. Com este repertório a paciente 

foi liberada para a cirurgia e não apresentou nenhum problema comportamental durante 

a mesma. 
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A presente apresentação tem por objetivo divulgar os resultados do trabalho realizado em 

grupos de jovens adultos em ambiente natural. Os resultados foram divididos em três 

categorias: aumento no número das interações sociais, qualidade das interações e 

variações qualitativas (temas diferentes conversados nos encontros e comportamentos 

não verbais de interação). Os encontros ocorrem mensalmente em locais pré-

determinados onde são treinadas e desenvolvidas habilidades sociais em grupos com 

integrantes com idade variável de 18 a 26 anos de idade, sendo o número máximo de 

integrantes por evento de nove pessoas. Além disso, três terapeutas fazem parte do projeto 

e oferecem através de modelo e através do processo de modelagem, recursos para que os 

integrantes vão desenvolvendo e ampliando seu repertório. Após cada encontro, 

terapeutas e clientes discutem acerca dos aspectos positivos do encontro e pontos a serem 

desenvolvidos para os encontros seguintes. O trabalho in loco tem se mostrado bastante 

promissor no desenvolvimento de habilidades sociais com algumas vantagens quando 

comparado ao ambiente de consultório, uma vez que as contingências presentes são as 

mais naturais possíveis e o reforçamento disponível imediatamente após a emissão de 

dado comportamento, seja pela própria interação social, quanto por aqueles fornecidos 

pela equipe. Além disso, o trabalho é realizado de forma geral em associação ao trabalho 

clínico, o que permite trabalhar de diferentes formas e maximizar os ganhos. Assim, são 

discutidas vantagens e desvantagens dessa associação, bem como as diferenças 

observadas em cada trabalho isolado. Sendo observado que para jovens adultos com fobia 

social, existe uma necessidade de se iniciar com um trabalho clínico e avaliando-se a 

possibilidade de ampliar para o trabalho extraconsultório. 
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É comum serem encontrados na clínica clientes que buscam o processo terapêutico para 

mudar, porém resistem a isso. A resistência à mudança do cliente na clínica pode ocorrer 

em virtude da influência de diversas variáveis ambientais. O presente trabalho teve como 

objetivo sistematizar as variáveis ambientais relacionadas à resistência à mudança do 

cliente nos estudos clínicos Analítico-Comportamentais nacionais. Por meio de uma 

revisão bibliográfica, foram realizadas buscas em bases de dados, revistas e materiais 

impressos: PsycINFO, LILACS, BVS-PSI, Ebsco-host, Revista Brasileira de Terapia 

Comportamental e Cognitiva, Comportamento em Foco, Revista Perspectivas em Análise 

do Comportamento, Revista Brasileira da Análise do Comportamento, coleção Sobre 

Comportamento e Cognição, e em bibliografias indicadas. A primeira busca resultou em 

345 artigos. A partir da leitura do resumo desses e baseando-se nos critérios de inclusão 

e exclusão estabelecidos, foram selecionados 26. Estes foram lidos na integra e 

categorizados, em função de categorias definidas à priori: Variáveis do Terapeuta 

(Sistema conceitual, modelo experimental e instrumentos de ação terapêutica; Vínculo 

terapêutico) e Variáveis do Cliente (História de contingências aversivas, História de 

contingências reforçadoras, Comportamento governado por regras; Comportamento 

governado por auto-regras). Assim, identificaram-se como variáveis que afetam a 

resposta de mudança do cliente no processo terapêutico: a falta de reforçamento positivo, 

a presença de posturas diretivas, e a rigidez no seguimento de regras por parte do 

terapeuta; além de comportamentos do cliente sob controle de regras e auto-regras, e uma 

história de reforçamentos positivos e negativos relacionados ao comportamento-alvo. 

Pode-se concluir que ainda não há um único conceito sobre resistência à mudança do 

cliente, existindo diversas variáveis ambientais relacionadas. Além disso, as publicações 

usadas são bastante recentes, mas ainda escassas. 
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COMPORTAMENTO  

 

Envelhecimento e depressão são fenômenos complexos que se tornam ainda mais 

desafiadores quando ocorrem conjuntamente, dificultando o diagnóstico da depressão em 

pessoas idosas e, consequentemente, uma intervenção eficaz. Assim, este trabalho visou 

examinar como esses dois fenômenos se articulam a fim de contribuir para a prática da 

Análise Comportamental Clínica. Foram analisados alguns padrões comportamentais 

atribuídos ao envelhecimento e padrões geralmente observados em casos de depressão, 

identificando-se semelhanças entre eles. Foram ainda discutidas estratégias analítico-
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comportamentais que podem ser utilizadas nos casos em que os clientes, especialmente 

idosos, manifestam tais comportamentos. Constatou-se que os sintomas depressivos 

apresentados por eles decorrem, em grande parte, de contingências ontogenéticas 

similares às vivenciadas por pessoas deprimidas de qualquer idade e de contingências 

culturais que ditam como devem ser tratados. Portanto, os conhecimentos e a tecnologia 

disponibilizados pela Análise do Comportamento contribuem para uma compreensão 

mais ampla da depressão em idosos e podem ser aplicados em intervenções em diferentes 

contextos. 

 

CO - 003 - COMUNICAÇÃO ORAL 25_ 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

05 - LUIZ MARCELINO  
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Sociais; Estudantes de Medicina  

 

Este trabalho objetivou avaliar e treinar as habilidades sociais (HS) de estudantes de 

medicina promovendo a aprendizagem de interações sociais adequadas e intencionais que 

modificam a relação médico-paciente, e é parte de pesquisas cujo foco são as HS 

profissionais. Avaliou estudantes de Medicina matriculados, no quarto ano, período 

antecedente ao Internato, que requererá maior intensificação do trabalho com pessoas. 

Cinco alunos responderam ao Inventário de Habilidades Sociais (IHS-Del Prette) e 

participaram do Treinamento de HS (THS), quatro do gênero feminino e um masculino, 

entre 23 a 27 anos de idade. No pré-teste um apresentava repertório bastante elaborado; 

um repertório abaixo da média e três com déficits de HS. F1 (Enfrentamento e 

autoafirmação com risco) foi o fator mais deficitário, e o item com maior déficit foi 

abordar para relação sexual, pertencente ao F1. O THS foi aplicado em oito encontros 

com reavaliação e abordado comportamentos das HS e contexto profissional, dentre 

outros empatia, comunicação e assertividade. O pós-teste indicou alteração dos 

repertórios de todos os participantes, na direção esperada, sendo três com repertório 

bastante elaborado, um com repertório acima da média e um com repertório mediano. Os 

fatores com maior alteração foram F1 (Enfrentamento e autoafirmação com risco) e F3 

(Conversação e desenvoltura social). Foi observada a modificação dos comportamentos 

sociais emitidos com maior competência, evidenciando ser o THS uma contribuição da 

Análise do Comportamento para a formação de profissionais especialmente em tarefas de 

relação interpessoal. 

 

CO - 003 - COMUNICAÇÃO ORAL 17 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, UNIDADE 

07 - NILCE MEJIAS  
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A clínica com crianças é um universo repleto de criatividade e muito aprendizado. O 

processo lúdico é inerente ao acompanhamento psicoterapêutico de crianças 

independente da abordagem de trabalho do psicólogo. Esse trabalho de conclusão de 

curso teve como objetivo investigar quais as semelhanças e diferenças entre os trabalhos 

da Análise do Comportamento e da Cognitivo Comportamental na clínica com crianças 

utilizando estratégias lúdicas. A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica dos 

artigos publicados entre 2004 e 2014, que tratassem do tema nas duas abordagens. Foi 

visto através da pesquisa que as estratégias lúdicas são vistas como essenciais no processo 

terapêutico de crianças, para ambas as abordagens e que as elas podem usar as mesmas 

estratégias na maioria das vezes. A grande diferença observada foi na forma com que 

cada abordagem usa as estratégias, pois cada uma direciona o seu uso de acordo com sua 

teoria. O que a Cognitivo Comportamental aplica tem, em geral, o objetivo de identificar 

pensamentos, sentimentos e comportamentos. O que é aplicado pela Análise do 

Comportamento tem como objetivo geral fazer com que essa estratégia seja usada de 

forma funcional, trabalhando sempre com a análise e arranjo de contingências. A 

importância do presente trabalho se dá principalmente pela divulgação da abordagem da 

Análise do Comportamento, pois em muitas regiões do país ainda não tem informações 

suficientes sobre o trabalho da mesma, em muitos cursos de graduação a disciplina nem 

consta na grade ou é confundida com a Cognitivo Comportamental. Os resultados 

mostram que a Análise do Comportamento usa sim estratégias lúdicas e que usa muitas 

estratégias mais conhecidas como sendo estratégias da abordagem Cognitivo-

Comportamental. O diferencial entre as abordagens é o uso que cada uma faz de cada 

estratégia, a função. 
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- BRASIL.  

Palavras-chave: Compras Compulsivas; Autocontrole; Análise do Comportamento  

 

A sociedade de consumo encontra-se bem estabelecida no século XXI. Diante dessa 

realidade, modificações importantes ocorrem nas contingências ambientais, afetando 
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diretamente o comportamento dos indivíduos na sociedade e estabelecendo condições 

para o surgimento de excessos comportamentais, como as “Compras Compulsivas”. O 

comportamento de comprar, produz reforçador(es) (o produto adquirido) e, 

concomitantemente, punição negativa (a perda do dinheiro). Esse é um dilema importante 

gerado a partir comportamento de compra que remete a questão do autocontrole. Os 

manuais de identificação de transtornos mentais, como o DSM, comumente não trazem 

os problemas relacionados a dinheiro ou compras como uma categoria diagnóstica, exceto 

no caso do Transtorno do Jogo. No entanto, há um século a oniomania (do Grego onios, 

à venda; mania, loucura, insanidade) foi descrita pelo psiquiatra alemão Kraepelin, 

consistindo basicamente de um comportamento marcado por compras ou 

gastos compulsivos. A presente pesquisa teve como objetivos analisar o fenômeno das 

compras compulsivas sob um viés comportamental, de base skinneriana; levantar 

possíveis formas de tratamento, sobretudo a partir de um paradigma comportamental; e 

explorar alternativas de tratamento, quanto a procedimentos e treinos apropriados à 

condição, já registrados na literatura especializada. O método utilizado para abordar o 

fenômeno foi o de pesquisa bibliográfica, com levantamento não sistemático, buscando-

se estabelecer a relação entre conceitos da análise do comportamento e fenômenos 

clinicamente relevantes. As conclusões sugerem que as compras compulsivas são um 

fenômeno complexo que necessita de mais estudos para aprofundá-lo; sugerem também 

a necessidade de mais estudos que evidenciem a eficácia dos tratamentos de base 

comportamental, bem como o estabelecimento de protocolos comportamentais para o 

tratamento de indivíduos com o Transtorno de Compras Compulsivas. 

 

CO - 003 - COMUNICAÇÃO ORAL 36_ 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, UNIDADE 

06 - RODOLPHO SANTA´NNA  

 

1604 - PESQUISA SOBRE SUPERVISÃO EM FAP: ASPECTOS 

METODOLÓGICOS E APLICADOS  

 

ALISSON LEPIENSKI; JOCELAINE MARTINS SILVEIRA.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - BRASIL; 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Psicoterapia Analítica Funcional; Supervisão; Treinamento e 

Formação de Terapeutas  

 

A literatura sobre supervisão em Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) sugere que o 

supervisor utilize os mesmos pressupostos terapêuticos para promover as competências 

do terapeuta. Presume-se que comportamentos terapeuticamente relevantes são 

generalizados entre a terapia e a supervisão, permitindo com que o supervisor evoque e 

consequencie tais comportamentos no aqui/agora. Há poucas pesquisas sobre esta 

generalização e sobre os efeitos da consequenciação feita pelo supervisor no repertório 

do terapeuta. O objetivo do trabalho é apresentar aspectos metodológicos das pesquisas 

sobre Supervisão em FAP e discutir algumas aplicações a partir de um estudo realizado 

com uma supervisora, uma terapeuta e uma cliente. No estudo, observou-se a frequência 

relativa e as correlações entre respostas dos membros da tríade nas sessões de terapia e 

de supervisão a partir da FAPRS (juntamente com uma versão modificada para 

supervisão) e os Códigos de Comportamentos Relevantes do Terapeuta (CCRT, criados 
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para a pesquisa). Os resultados indicam que as os comportamentos relevantes do terapeuta 

foram generalizados entre o contexto de supervisão e terapia, mas houve discrepância 

entre a frequência nos dois contextos, indicando diferenças funcionais entre eles. 

Diferenças entre os contextos de supervisão e de terapia podem interferir na aplicação das 

estratégias da FAP na supervisão. A consequenciação do supervisor teve correlação com 

a diminuição de respostas consideradas inadequadas. Discute-se que, apesar de ainda 

pouco explorada, a generalização de comportamentos do terapeuta pode ajudar a 

compreender intervenções bem-sucedidas em clientes. Por último, discute-se as 

limitações da utilização de instrumentos de medida para verificar o desenvolvimento do 

terapeuta. 

 

CO - 003 - COMUNICAÇÃO ORAL 31 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, UNIDADE 

01 - RODOLPHO AZZI  

 

1615 - CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO PARA O 

ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR  

 

NATALIA QUEVEDO DAMA; DENIGÉS MAUREL REGIS NETO.  

PUC-SP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise do Comportamento; Comportamento do Consumidor; 

Behavioral Perspective Model  

 

Esta comunicação oral tem como objetivo apresentar os resultados de um levantamento 

bibliográfico relacionado à área do comportamento do consumidor. O trabalho buscou 

investigar e compreender as possíveis contribuições da Análise do Comportamento para 

o estudo do comportamento do consumidor, principalmente no que diz respeito às 

questões técnicas e metodológicas provenientes de uma interpretação operante que 

poderiam ser empregadas na investigação desse comportamento. Para isso, foi realizada 

uma revisão bibliográfica das publicações de Gordon R. Foxall, autor que criou e 

desenvolveu o Behavioral Perspective Model (BPM), um modelo de escolha do 

consumidor caracterizado atualmente como importante formulação teórica 

comportamental para o estudo do comportamento do consumidor. Procurou-se também 

compreender e descrever o BPM, analisando as alterações realizadas ao longo do tempo, 

enfatizando a importância de teorias alternativas para o desenvolvimento dos estudos 

relacionados ao comportamento do consumidor. Oitenta e dois artigos publicados pelo 

autor foram selecionados e posteriormente dispostos em oito categorias de análise, de 

acordo com os seus objetivos. Concluiu-se que o programa de pesquisa desenvolvido por 

Foxall desde a década de 60 contempla informações significativas acerca das possíveis 

contribuições da Análise do Comportamento para o estudo do comportamento do 

consumidor, principalmente no que diz respeito a questões técnicas e metodológicas a 

serem utilizadas. Além disso, o desenvolvimento de um modelo de escolha do 

consumidor a partir de uma interpretação operante torna a Análise do Comportamento 

uma alternativa promissora no estudo do comportamento do consumidor, contribuindo 

para o progresso científico da área. 
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CO - 003 - COMUNICAÇÃO ORAL 21_ 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

01 - RODOLPHO AZZI  

 

1592 - A CIRCULARIDADE DA EPISTEMOLOGIA EMPÍRICA 

SKINNERIANA E O PROBLEMA DA INDUÇÃO  

 

TIAGO DE OLIVEIRA MAGALHÃES1; ASHELEY CHIARA COSTA ARRUDA2.  

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL; 

2.FACULDADE CATÓLICA RAINHA DO SERTÃO, QUIXERAMOBIM - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Epistemologia empírica; Circularidade; Problema da indução  

 

Por meio da constatação de que fazer ciência é se comportar, surge no bojo da Análise do 

Comportamento (AC) a tentativa de compreensão da atividade científica. A chamada 

epistemologia empírica consiste em um projeto que visa lançar explicações sobre o 

pensamento científico e epistemológico tendo por base os conhecimentos 

experimentalmente adquiridos, alicerce da interpretação behaviorista radical ao 

comportamento humano verbal e não-verbal. Argumenta-se que esta proposta incorre em 

circularidade, uma vez que a própria teoria analítico-comportamental desde sua base de 

investigação até a elaboração dos princípios explicativos do comportamento se 

fundamenta em postulados filosóficos que dão coerência a esta prática. Para isso, faz-se 

um exame de alguns desses fundamentos e apresenta-se o problema da indução, com o 

objetivo de evidenciar esta relação inescapável entre as suposições epistemológicas 

anteriores e a explicação científica, que traz à tona a redundância da referida proposta. 

 

CO - 003 - COMUNICAÇÃO ORAL 07_ 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

07 - NILCE MEJIAS  

 

1629 - PSICOTERAPIA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL: UM CASO DE 

TRANSTORNO BIPOLAR  

 

STEFANNY LOUISE DORNER FREITAS.  

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA, MARECHAL CANDIDO RONDON - PR - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Análise do Comportamento; Prática Clínica; Behaviorismo Radical  

 

O objetivo deste artigo consiste na apresentação e discussão de conceitos da filosofia 

behaviorista radical a partir de um caso clínico, atendido pela autora em uma clínica 

escola, durante o período de realização de seu estágio profissionalizante. A análise do 

comportamento, ciência natural do comportamento, fundamentada na filosofia 

behaviorista radical, estuda a interação indivíduo-ambiente, em outros termos, estuda as 

contingências de reforçamento. Assim, elege-se o comportamento como base para o 

acesso e compreensão das ações do homem. Portanto, o recorte bibliográfico apresentado 

neste artigo versa a respeito: dos propósitos desta ciência, dos elementos referentes ao 

comportamento do terapeuta, da relação terapeuta-cliente, das demandas da psicoterapia 

analítico-comportamental, da importância da análise funcional para tal processo, bem 
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como dos elementos e fundamentos que norteiam a ética do analista do comportamento 

em sua práxis. Tais aspectos serão evidenciados em um caso clínico, no qual o 

delineamento experimental realizado contempla: a história de vida sociocultural da 

paciente e respectivamente seu histórico de reforçamento, uma hipótese diagnóstico-

funcional, análises funcionais e intervenções realizadas pela terapeuta em função da 

queixa anunciada pela busca do tratamento psicoterápico. Os resultados do processo 

demonstraram a efetividade da aplicação dos conhecimentos da análise do 

comportamento na prática clínica da terapeuta. Considerando a experiência da relação 

terapeuta-paciente que se mostrou essencial para o processo, verificou-se o 

desenvolvimento de novos repertórios comportamentais que auxiliaram a paciente a lidar 

com seu problema. Respectivamente, isso resultou numa diminuição de comportamentos 

que produziam consequências aversivas e prejudiciais para a vida psicossocial da cliente. 

 

CO - 004 - COMUNICAÇÃO ORAL 32 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, UNIDADE 

02 - LUIZ OTÁVIO QUEIROZ  

 

1220 - CUIDADORES PRIMÁRIOS DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTÍSTICO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA  

 

ANA PAULA MARTINS SOUSA; ALINE BECKMANN MENEZES.  

UFPA, BELEM - PA - BRASIL.  

Palavras-chave: Cuidadores primários; Transtorno do Espectro Autístico; Revisão 

sistemática  

 

O cuidado de uma pessoa com Transtorno do Espectro Autístico (TEA) demanda a 

coordenação de tratamentos e rotinas específicos, ficando, geralmente, sob a 

responsabilidade dos pais e/ cuidadores primário da pessoa autista. Esta coordenação 

perpassa pelo cotidiano da família, alterando as rotinas e atividades sociais pré-existentes, 

comprometendo, muitas vezes, a qualidade de vida, autonomia e saúde física dos 

membros da família. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão sistemática acerca 

da produção científica de língua inglesa e portuguesa (brasileira) sobre os cuidadores de 

crianças com TEA, segundo DSM-V, produzidas no período entre 2006-2015. Para isto, 

selecionou-se publicações acerca, especificamente, dos cuidadores primários de crianças 

com TEA no período 2006-2015 das bases de dados CAPES, Scielo e Lilacs. Utilizando-

se as seguintes palavras-chave: 1) CAPES: autism and family and caregiver, autismo and 

cuidador and psicologia, autism and caregiver and psychology e caregiver and 

behavioral therapy and autismo; 2) Scielo: autism and caregiver, cuidadores and autismo 

e cuidadores and psicologia; 3) Lilacs: caregiver and therapy, autism and family and 

psychology e autism and caregiver. Com isto, obteve-se 421 publicações, destas foram 

excluídas: 1) artigos duplicados; 2) publicações anteriores a janeiro de 2006; 3) outros 

idiomas que não inglês ou português; e 4) publicações que não estivessem os cuidadores 

de crianças com TEA como objeto de estudo. Encontrando-se, desta forma, 54 artigos e 

01 (uma) dissertação de mestrado. Identificou-se preponderantemente publicações sobre 

os impactos do cuidar na vida desses pais e/ou cuidadores. Em contrapartida, publicações 

sobre estratégias que possibilitem melhora na qualidade de vida e sintomas como estresse, 

sobrecarga e ansiedade dificilmente são encontradas, pois somente dois artigos dos 

analisados trabalhavam com tratamentos realizados em prol dessa comunidade. 
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CO - 004 - COMUNICAÇÃO ORAL 23 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

03 - LÍGIA MARIA MACHADO  

 

1197 - UMA ANÁLISE FUNCIONAL DO CASO DE SUICÍDIO DE AMANDA 

TODD A PARTIR DO CONCEITO DE DESAMPARO APRENDIDO  

 

CAROLINE BEZERRA MORAIS.  

UNIVESIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Suicídio; Desamparo Aprendido; Análise do Comportamento  

 

O presente trabalho visa analisar funcionalmente o caso de suicídio de Amanda Todd a 

partir do conceito de Desamparo Aprendido, visando identificar na história de vida fatores 

ambientais que desencadearam as ideações e as tentativas de suicídio, até chegar na 

consumação do ato. A análise será realizada por meio da descrição e operacionalização 

das verbalizações da adolescente em termos de tríplice contingência. As verbalizações 

foram coletadas através de um vídeo disponibilizado no Youtube, que foi publicado pela 

própria adolescente minutos antes de cometer suicídio. Identificou-se que a adolescente 

desde muito cedo sofreu perseguições relacionados ao Cyberbullying que a obrigavam a 

mudar de casa e de escola constantemente e se mantinham de modo variável e 

independente do comportamento atual da adolescente, acarretando respondentes 

emocionais de ansiedade e tristeza, além de pensamentos de que a vida não tinha sentido. 

A privação de reforçadores sociais funcionou como operação estabelecedora para o 

comportamento de ficar com um garoto que tinha namorada, o que possibilitou acesso ao 

reforçador imediato, mas trouxe mais estímulos punitivos, piorando seu quadro ao 

aumentar seu repertório de esquiva de interações sociais. Assim, verifica-se a principal 

característica do Desamparo Aprendido no relato da adolescente que é a exposição a 

estímulos aversivos incontroláveis que incindiam principalmente sobre as suas tentativas 

de ter laços sociais, havendo punição constante e sem possibilidade de fuga, já que o 

agressor continuava a aparecer. 

 

CO - 004 - COMUNICAÇÃO ORAL 17 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, UNIDADE 

07 - NILCE MEJIAS  

 

1191 - POR QUE ENSINAR COMPORTAMENTOS SOCIAIS POR MEIO DE 

JOGOS?  

 

RAISSA ROBERTI BENEVIDES; SILVIA REGINA DE SOUZA.  

UEL, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Jogos Educativos; Comportamentos Sociais; Tecnologia de Ensino  

 

A literatura sobre o ensino de comportamentos complexos por meio de jogos está 

crescendo, incluindo o ensino de comportamentos acadêmicos, como matemática e 

português, comportamentos de saúde, entre outros. O ensino por meio de jogos traz 

diversas vantagens à aprendizagem, como o uso de narrativas que reflitam a experiência 
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no mundo real; o feedback para cada ação do jogador; a possibilidade de unir lição e 

avaliação no jogo; a evolução do jogo no ritmo do aprendiz; e a programação de 

contingências de modo que o estudante mostra poucos efeitos de saciação da tarefa. 

Diante disso, o presente trabalho pretende discorrer a respeito do uso de jogos para o 

ensino de comportamentos sociais. Apesar da literatura ser escassa, autores apontam que 

a contribuição de jogos no ensino de comportamentos sociais é promissora, no que se 

refere a jogos multijogadores e não computadorizados, como RPG, tabuleiro etc. Durante 

as partidas desses jogos, é possível que os jogadores passem a se relacionar de maneira 

parecida com que se comportam no cotidiano, de modo que o ambiente criado pelo jogo 

possa evocar comportamentos semelhantes aos apresentados nesses contextos, mas sem 

os efeitos aversivos apresentados em contextos reais. Diante disso, o terapeuta pode 

intervir de maneira direta no comportamento-alvo, podendo consequenciá-lo de modo 

apropriado, a fim de modelá-lo. A maioria desses jogos é capaz de evocar 

comportamentos sociais, o uso predominante de jogos cooperativos para o ensino de 

comportamentos sociais é fundamental, visto que a competição pode atrapalhar sua 

aprendizagem. Na literatura foram encontrados apenas três jogos que tem como objetivo 

o ensino de comportamentos sociais, sendo que apenas dois foram avaliados e 

apresentaram resultados promissores quanto ao ensino de comportamentos sociais. 

Portanto, percebe-se que os jogos possuem características importantes e podem ser uma 

estratégica eficaz e divertida para o ensino de comportamentos sociais. 

 

CO - 004 - COMUNICAÇÃO ORAL 24 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

04 - MARIA LÚCIA FERRARA  

 

1183 - TESES E DISSERTAÇÕES EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E 

EDUCAÇÃO NO BRASIL – 1970 A 1985  

 

MARIA ESTER RODRIGUES; DANIELA HILLESHEIM.  

UNIOESTE, CASCAVEL - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Teses e Dissertações; Análise do Comportamento; Educação  

 

O presente trabalho teve o objetivo de analisar características das teses e dissertações 

brasileiras com temática educacional no período de 1970-1985. Foram analisados 110 

resumos encontrados a partir de pesquisa em 12 instituições onde haveria maior 

probabilidade de serem encontrados trabalhos na abordagem, a partir de categorias 

previamente extraídas da literatura da área e passíveis de análise nesse tipo de material. 

Os principais resultados foram: Maior contribuição advinda do Programa de Psicologia 

Experimental da USP SP e concentração da contribuição na região sudeste. Os trabalhos 

são predominantemente empíricos (experimentais e descritivos) com privilégio dos 

experimentais. O setting mais utilizado é a situação escolar e dentre os temas escolhidos 

a maior concentração é em comportamentos e habilidades acadêmicas, e a modalidade de 

ensino mais contemplada nos estudos é a educação fundamental, seguida da educação 

infantil. Recomenda-se a verificação de recortes de períodos mais recentes nesse tipo de 

produção e em outras para verificação das tendências e possíveis modificação nas 

mesmas. 
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CO - 004 - COMUNICAÇÃO ORAL 27 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

07 - NILCE MEJIAS  

 

1203 - UMA REPLICAÇÃO SISTEMÁTICA DE SKINNER 1938: 

ESTABELECENDO UMA LINHA DE BASE ESTÁVEL  

 

PEDRO ARAÚJO FERREIRA1; MARCUS BENTES DE CARVALHO NETO2; 

PAULO CESAR MORALES MAYER3.  

1,2.UFPA, BELEM - PA - BRASIL; 3.UNIOESTE, FOZ DO IGUAÇU - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Controle aversivo; Punição; Choque Elétrico  

 

Em análise do comportamento se discute o procedimento de punição para suprimir uma 

resposta. Skinner (1938) e Estes (1944) obtiveram resultados onde a supressão causada 

pela punição é momentânea, justificando que a punição provocaria um estado emocional 

que reduz momentaneamente a frequência da resposta (explicação assimétrica).  Em Boe 

e Church (1967) os efeitos da punição foram permanentes, favorecendo a formulação de 

que punição é um processo simétrico ao reforçamento. O número de sessões em linha de 

base é variável importante para produzir um responder estável. Questiona-se se esses 

trabalhos utilizaram sessões de linha de base suficientes para produzir essa estabilidade. 

O presente trabalho replicou sistematicamente o experimento de Skinner (1938). O 

objetivo foi verificar o efeito de 10 sessões de linha de base sobre a permanência dos 

efeitos da punição durante extinção, utilizando choque elétrico como estímulo aversivo. 

Para isso, foram usados 20 ratos albinos (Rattus norvegicus), que passaram por uma 

sessão de modelagem da resposta de pressão a barra (RPB). Os sujeitos passaram ainda 

por 10 sessões de reforçamento em esquema de FI 4’. Em seguida, os ratos foram 

distribuídos randomicamente em dois grupos: o grupo controle (GC) e o grupo 

experimental (GE), bloqueando a possibilidade que um dos grupos contivesse os sujeitos 

que emitiram maiores taxas de resposta. Os grupos passaram por três sessões de extinção 

de 60 min., com a diferença de que, para o GE, nos 10 primeiros minutos da primeira 

sessão de extinção, para cada RPB emitida, o sujeito recebia um choque elétrico. Durante 

toda a fase de extinção, o GE apresentou em média 53 pressões à barra e o GC 518, 

valores que correspondem respectivamente a 5,4% e 63,6% dos valores médios do total 

de respostas emitidas na última sessão de linha de base. Houve efeito permanente da 

punição até o fim do estudo. Esse dado é diferente de Skinner (1938) e Estes (1944), e 

compatível com os achados de Boe e Church (1967). 

 

CO - 004 - COMUNICAÇÃO ORAL 40 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, UNIDADE 

10 - B. F. SKINNER  

 

1181 - A REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA E O ADVENTO DA 

FAMÍLIA COMO PROTAGONISTA NO CUIDADO  

 

ANGELA DALL'OGLIO; MARY ANDRÉA ALVES JURUMENHA.  

UNIOESTE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ, TOLEDO - PR - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Reforma psiquiátrica; Políticas sociais; Família  
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A reforma psiquiátrica brasileira é um resultado de um processo histórico no qual está 

intrínseco o desenvolvimento da política de saúde mental. Os avanços e retrocessos no 

processo de desinstitucionalização foram marcadas por um contexto de lutas sociais, as 

quais aclamavam melhores condições de saúde. Até a década de 80, o modelo de 

assistência à saúde mental no país era centrado no atendimento curativo, especializado, 

individual, tendo como principal espaço para as ações de saúde, o hospital.  Nos anos 80, 

superando o regime ditatorial e iniciando um processo de democratização, a saúde no pais 

passou a ser questionada, profissionais da saúde passaram a defender melhorias e o 

fortalecimento do setor público, os movimentos sociais urbanos juntamente com a 

sociedade civil passaram a questionar o acesso, a saúde enquanto direito e dever do 

Estado. Esse movimento foi primordial para iniciar as reformas na área de saúde mental, 

inicia-se a construção de um pensamento crítico fortalecendo o conceito de 

desistitucionalização. Nos anos 90, a política social brasileira sofre uma reconfiguração. 

Com a crise do Estado de bem-estar social, a sociedade passa a sofrer com a carência e/ou 

ausência de mecanismos de proteção social. Frente a isso a família tem ocupado uma 

centralidade nas políticas sociais, muitos estudos enfatizam a importância da família no 

tratamento e cuidado das pessoas que sofrem com transtornos mentais. Entretanto, vale a 

reflexão de que a família pode ser pensada como o lócus privilegiado de prover as 

necessidades materiais e sociais de seus membros, auxiliando na promoção e proteção, e 

em contrapartida acaba sendo alvo das políticas públicas no sentido de auxiliar frente a 

inoperância do Estado. Nesse sentido, os desafios são imensos, visto que o movimento de 

reforma psiquiatra brasileira propôs e propõe, uma nova abordagem de tratamento as 

pessoas que sofrem com problemas psiquiátricos, e nesse processo deve buscar-se 

entender qual é o papel da família. 
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momentum comportamental  

 

Na análise do comportamento, as regras têm sido pesquisadas por seu aparente efeito de 

insensibilidade às mudanças nas contingências. Momentum comportamental, por outro 

lado, propõe um modelo para o entendimento da persistência do comportamento. O 

presente trabalho tem como objetivo apresentar uma aproximação conceitual ao 

entendimento da insensibilidade às mudanças, efetuada pelas regras, mas focalizando as 

relações ressaltadas pelo modelo que explica a persistência do comportamento. Para 

atingir este objetivo foram selecionados artigos empíricos em comportamento governado 

por regras do principal periódico internacional da análise do comportamento em pesquisa 
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básica (Journal of the Experimental Analysis of Behavior). Utilizaram-se como filtros de 

pesquisa palavras chaves (comportamento governado por regras) e leitura de títulos e 

resumos nos artigos que aparece insensibilidade às contingências. Para o caso do modelo 

de momentum comportamental, adotou-se o mesmo procedimento para selecionar os 

artigos, tendo com palavras chaves momentum comportamental, bem como foram 

acessadas as referências para identificar outros artigos que descreviam o modelo e a 

metodologia experimental. Observou-se similaridades nas áreas de comportamento 

governado pelas regras e do modelo de momentum comportamental no que diz respeito 

a: fenômeno estudado (persistência comportamental), metodologia utilizada e dados 

encontrados. No entanto, tem-se encontrado poucas aproximações empíricas que 

vinculam o modelo e a insensibilidade às mudanças do comportamento governado pelas 

regras. Assim, os resultados principais indicam que ao executar pesquisa empírica seria 

possível encontrar dados que mostrem como a insensibilidade, produto do controle 

instrucional, pode ser explicada pela teoria de momentum comportamental. Apresenta-se 

uma proposta empírica que atinge às variáveis ressaltadas pelo modelo para a explicação 

da insensibilidade às mudanças do comportamento governado pelas regras. 
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Palavras-chave: Recursos Terapêuticos; Prática Clínica; Estratégias De Intervenção  

 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar possibilidades de intervenções em 

atendimentos com adultos, visando analisar a funcionalidade dos recursos terapêuticos 

que podem ser utilizados durante sessões de terapia. O processo terapêutico é 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. Recursos 

estrategicamente pautados em técnicas propostas com base na Análise Experimental do 

Comportamento e nos conceitos e aspectos filosóficos da Análise do Comportamento 

podem ser de grande valia e úteis, auxiliando o terapeuta em diferentes momentos. Como 

possíveis objetivos e funcionalidade dos recursos terapêuticos em diferentes etapas da 

terapia, podemos citar a 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, entre tantos outros. É valido ressaltar que os recursos terapêuticos são bons, 

válidos e úteis desde que sejam empregados em um contexto terapêutico e que sejam 

decorrentes de uma análise funcional elaborada por um terapeuta habilidoso. Como 

recurso terapêutico podemos citar: quadrantes, validação consensual, referência truncada, 

dinâmica do desenho, envelope dos sentimentos e operacionalização de conceitos. 

Procura-se aqui trazer alternativas com o intuito de auxiliar o psicólogo a ampliar seu 

repertório de atuação e esclarecer que cada recurso pode ser usado de diversas formas 
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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 

psicólogos interessados no tema, por ser um assunto de grande importância na prática 

clínica. 
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1211 - RELAÇÕES DE CONTROLE COERCITIVO NA INSTITUIÇÃO 

ESCOLAR: UMA PESQUISA DE CAMPO  

 

MAISA PICCIRILLO SARAIVA; LIA CAVALCANTE COSTA; LUANA FLOR 

HAMILTON.  

CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Educação; Prática de ensino; Psicologia educacional  

 

O trabalho busca descrever as relações de controle exercidas em uma instituição escolar 

visando compreender o uso de coerção em suas práticas e na relação professor-aluno, de 

forma mais específica. Entende-se por práticas educacionais um conjunto de normas e 

atividades que transmitem certos conhecimentos, coordenando o aprendizado de 

diferentes condutas e comportamentos estabelecidos como vantajosos dentro da cultura 

na qual a instituição está inserida. Observando as consequências emitidas pelo ambiente 

escolar, nota-se a importância especial de reforços como atenção, aprovação, afeição e 

submissão, ao modo que nas consequências aversivas ressalta-se a importância à 

desaprovação, desprezo e insulto. Utiliza-se de uma classificação, baseada na crítica 

skinneriana da cultura ocidental, sobre as relações de controle coercitivo e as 

características da cultura vigente, resultando em efeitos organizados e nomeados como 

alienação, evitação de controle aversivo/punição e desengajamento. A partir destas 

classificações, são apresentadas as contingências observadas por meio de descrições de 

análises funcionais e articulações teóricas sobre as práticas educacionais observadas em 

uma escola particular do estado de São Paulo. A Carta de Autorização da Instituição Co-

Participante para Realização da Pesquisa acorda o compromisso no resguardo da 

segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa durante as 20 horas de observação em 

campo. O trabalho consiste na observação do cotidiano escolar, relacionando-o, por fim, 

com as demais dinâmicas do contexto social atual. Os dados obtidos através da 

observação e registro em diário de bordo, são analisados de acordo com o referencial 

teórico analítico comportamental, sendo este embasado pelo Behaviorismo Radical 

proposto Skinner. 
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Palavras-chave: Atratividade de estímulo; Correlação de estímulos; Equivalência de 

estímulos  

 

O presente estudo teve por objetivo relacionar a pesquisa sobre equivalência por 

pareamentos e a pesquisa sobre aumento de atratividade (o quanto o participante gosta do 

par de estímulos). Para este fim, foram averiguados os efeitos de pareamentos de 

estímulos (A-B, A-C) sobre o comportamento de 30 pessoas frente a pares diretos (B-A 

e C-A) e indiretos (B-C e C-B), utilizando medidas de escolha em formato matching-to-

sample (MTS) e uma escala de atratividade tipo Likert (de 5 a 1). O experimento teve 3 

condições, 10 pessoas para cada e foram utilizadas figuras de símbolos pretos em fundo 

branco. Na primeira condição, os participantes foram expostos a blocos de pareamentos 

e testes em formato MTS e um teste final de atratividade, que consistia da apresentação 

randômica de 8 pares consistentes com o pareamento (B1-A1, C1-A1, B2-A2, C2-A2, 

B1-C1, B2-C2, C1-B1 e C2-B2) e 8 pares inconsistentes com este (B2-A1, B1-A2, C2-

A1, C1-A2, B1-C2, B2-C1, C1-B2 e C2-B1) junto a escala de atratividade. A segunda 

condição era similar à primeira, com exceção de que os testes em formato MTS não foram 

realizados. Na terceira condição ocorreu apenas um bloco de pareamentos e um de teste 

de atratividade. Os testes tipo MTS demonstraram a escolha emergente dos pares B-A, 

C-A, B-C, e C-B, replicando resultados já encontrados na literatura. A média da 

proporção de escolhas emergentes corretas aumentou como função da exposição aos 

pares AB e AC. Na tarefa de ranqueamento, as pontuações de atratividade de todas as 

composições de estímulo também aumentaram como uma função da exposição aos pares 

AB, AC, em todas as condições. Apesar do aumento, a pontuação de atratividade das 

composições BC e CB foram negativas em todas as condições, ou seja, as pontuações 

foram maiores para os pares inconsistente. 
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Uma pesquisa prévia sobre o termo "contracontrole" na obra de Skinner indicou que ele 

poderia ser relevante para analisar fenômenos sociais na análise do comportamento. O 

presente trabalho dedicou-se a revisar e avaliar possíveis fontes de controle do uso do 

termo "contracontrole" em livros de Skinner e em artigos produzidos por analistas do 

comportamento a partir de 1953 e, então, avaliar a relevância das definições identificadas 

para descrever relações comportamentais sociais. Foram selecionados os trechos dos 

trabalhos em que o termo foi escrito e buscou-se identificar suas possíveis fontes de 

controle e categorizá-las de acordo com o elemento referente à contingência de 

reforçamento, trecho por trecho. Com base nesta categorização, sugeriu-se o tipo de 

descrição possível de ser identificada em cada trecho e avaliou-se sua relevância para 



227 
 

descrever relações comportamentais sociais usando os critérios (1) o grau em que era 

possível identificar o fenômeno contracontrole e (2) diferenciá-lo de outras relações 

comportamentais. Os resultados indicam que o uso do termo "contracontrole" foi feito, 

por Skinner, de forma consistente o suficiente para identificá-lo e diferenciá-lo de outros 

fenômenos comportamentais; no entanto, verificou-se que o uso do termo empregado por 

outros autores nem sempre permite essa identificação e diferenciação. Conclui-se que, 

embora o termo possa ser relevante para descrever relações comportamentais sociais, seu 

uso atual na comunidade pode dificultar a comunicação entre os analistas do 

comportamento bem como a análise de variáveis referentes às relações descritas e por 

isso sugere-se uma revisão do termo a partir das considerações de Baum sobre ele. 
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Palavras-chave: Relacionamento Amoroso; Análise do Comportamento; Subjetividade  

 

O presente estudo descreve as contingências de reforçamento responsáveis pela formação 

e manutenção do repertório comportamental, apresentado pelos personagens, Christian e 

Anastasia, da trilogia “Cinquenta Tons de Cinza” no que concerne ao estabelecimento de 

vínculo amoroso e afetivo descrito no romance de Erika Leonard James (2011). 

Objetivando compreender o enlace amoroso desenvolvido, pelos personagens, sob o 

enfoque analítico-comportamental, explicitando como as experiências infantis - incluindo 

os modelos e regras parentais - afetam o desenvolvimento das relações interpessoais 

românticas na fase adulta. Para tanto, são descritos e analisados os comportamentos e 

sentimentos emitidos pelos personagens, no sentido de explicitar a multideterminação do 

repertório comportamental, fator que garante a subjetividade e singularidade de cada ser 

humano e também de cada relacionamento amoroso. A partir da realização da análise 

funcional, sobre o comportamento do casal de personagens, tornou-se possível 

compreender que a vinculação afetiva entre ambos ocorreu em razão da história de 

contingências, onde cada um esteve inserido durante o decorrer de suas vidas e se manteve 

devido aos reforçadores que esta relação trazia.  Devido aos eventos aversivos que 

ocorreram na infância de Christian e depois de ter um contato precoce com práticas 

sexuais, o personagem se comportava de maneira a evitar relações íntimas afetivas porque 

generalizou que todas lhe trariam sofrimento, e então mantinha relações estritamente 

sexuais, acreditando que manter o controle funcionaria como uma esquiva. Anastasia 

sempre teve um déficit de autoestima e autoconfiança, por isso se sentia confortável em 

uma posição submissa. Existiam vários tipos de reforçadores que mantinham essa relação 

como sexo, atenção, aprovação, confiança, carinho e compreensão. Dessa forma, entende-
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se que há uma relação de amor entre os personagens, pois o amor nada mais é além de 

reforço positivo.  
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Autocontrole (AC), de acordo com o paradigma de Rachlin, pode ser definido como a 

escolha de um reforço atrasado de maior magnitude ao invés de um reforço mais imediato 

de menor magnitude. O objetivo do presente estudo foi investigar o efeito do custo da 

resposta requerido em um jogo que podia ser jogado durante o atraso do reforçamento da 

alternativa AC. Sete crianças de uma escola de jardim de infância participaram do estudo 

composto por duas fases experimentais. A Fase 1 verificou se o comportamento de 

escolha era sensível aos valores das magnitudes e atrasos do reforço que seriam utilizados 

na Fase 2. Na Fase 2 avaliou-se o custo da resposta na tarefa programada durante atraso 

na alternativa de autocontrole. A Fase 2 avaliou os efeitos do número de respostas do 

esquema de razão fixa (FR5 e FR35) e a velocidade de aparecimento dos alvos (um alvo 

a cada 0,7 s e 2 s) do jogo programado durante o atraso longo. Essas condições foram 

precedidas e sucedidas por condições de linha de base, onde o jogo não estava disponível. 

Os resultados da Fase 1 mostraram que o comportamento de todos os participantes foi 

sensível aos valores dos parâmetros do reforço. Na Fase 2, durante os esquemas de FR5 

e FR35, as escolhas AC aumentaram durante as primeiras sessões, mas o comportamento 

de escolha retornou aos níveis da linha de base com o aumento do número de sessões, 

para a maioria dos participantes. Quando a velocidade de apresentação dos alvos foi 

reduzida para um alvo a cada 2 s, a proporção de escolhas AC aumentou para a maioria 

das crianças. Esses resultados sugerem que os efeitos de uma atividade que pode ser 

desenvolvida durante o atraso de uma situação de AC dependem dos parâmetros da 

contingência programada para a tarefa. 
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Palavras-chave: Fobia À Exposição Oral; Programa De Modificação Comportamental; 

Avaliação Comportamental  

 

O presente estudo objetivou identificar as variáveis antecedentes e consequentes do temor 

a expor-se oralmente, a público conhecido e desconhecido, apresentado por uma 

participante de 25 anos, diagnosticada pela medicina psiquiátrica com fobia social e 

TDAH. Então, delinear um programa de modificação comportamental estruturado na 

Análise do Comportamento. Este estudo foi realizado ao longo de oito sessões de pesquisa 

experimental, divididas em fase de triagem e seleção e de linha de base. Os materiais 

utilizados foram: cadeiras, mesa, folhas de papel A4, canetas, notebook, Questionário de 

História Vital, Diários de Registro, Carta à Terapia, Inventário de Sintomas de Stress para 

Adultos de Lipp – ISSL, Inventário de Habilidades Sociais – IHS e Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Com a aplicação destas fases de pesquisa, este estudo 

alcançou os seus  objetivos: descrição das variáveis antecedentes e consequentes do 

comportamento-problema e delineamento do programa de modificação comportamental, 

cuja proposta, ao ser aplicado, é favorecer o controle do comportamento-problema, bem 

como promover a instalação e emissão de novos padrões comportamentais alternativos 

(e.g., discriminação das variáveis que causam e mantem o comportamento-problema; 

controle das repostas emocionais; aquisição de comportamentos assertivos; e treinamento 

para exposição oral). Esse programa está assim estruturado: ensinar os princípios básicos 

da Análise do Comportamento; manejar a ansiedade; ensinar os três estilos de repostas; e 

treinar competência para exposição oral. Desse modo, com esse programa de modificação 

comportamental espera-se que essa participante alcance os objetivos propostos. Este 

estudo adverte a indispensabilidade da avaliação comportamental para a seleção e 

aplicação de um programa de modificação comportamental que possibilite o controle 

dessa classe de comportamento, bem como a construção da evidência empírica 

terapêutica. 
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Acredita-se que muitas são as dificuldades encontradas por pais e mães em educar seus 

filhos e em manter uma interação familiar saudável, o que torna os grupos de orientação 

essenciais. Diante disto, o presente estudo teve como finalidade realizar uma intervenção 

com grupo de pais que promovesse um processo de aprendizagem e reflexão, permitindo 

o desenvolvimento de repertórios mais adequados nas interações que estes estabelecem 

com seus filhos. Participaram seis pais de crianças de até doze anos de idade, realizada 

na clínica-escola de um curso de graduação em Psicologia de uma cidade do interior 

noroeste paulista. Foram conduzidos vinte encontros semanais, com duração de duas 
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horas cada, abordando princípios do comportamento e práticas educativas parentais, 

baseados no programa de qualidade na interação familiar. Os dados foram coletados a 

partir dos relatos dos pais durante os encontros, bem como por medidas pré e pós 

intervenção dos instrumentos Inventário de Habilidades Sociais e Inventário de Estilos 

Parentais, comparando-se os escores totais no início e término do grupo. De maneira 

geral, os resultados obtidos parecem indicar a aquisição de algumas práticas educativas 

positivas, tais como: estabelecer regras e limites de forma clara e consistente, monitorar 

positivamente, observar e valorizar comportamentos adequados. Também foi possível 

verificar diminuição de práticas educativas negativas, como o uso de ameaças e punição 

física e/ou verbal. Pode-se considerar que o método adotado tenha se mostrado eficiente 

para iniciar um processo de mudança comportamental dos pais, embora este processo não 

se configure de maneira uniforme, pelo contrário, se caracteriza por constantes discussões 

e reflexões, com possíveis acertos, erros, facilidades e/ou dificuldades, tanto dos 

participantes quanto da coordenadora do grupo. Alguns aspectos relevantes do estudo 

foram discutidos com base na literatura da área, assim como foram apontadas limitações 

e potencialidades. 
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Apresentar a definição de Comportamento Verbal (CV) como um tipo específico de 

comportamento operante que é de natureza social e multideterminado. Analisar episódio 

verbal dentro do modelo de contingências entrelaçadas, destacando que no 

CV as pessoas agem indiretamente sobre o ambiente, o efeito é sobre outra pessoa 

(ouvinte).  No CV o controle (depende) de suas consequências e do 

contexto/circunstancias em que ocorre (comunidade verbal – que somos nós). E 

como qualquer comportamento operante, tende a ocorrer apenas no contexto em que 

tem probabilidade de ser reforçado. Apresentar com exemplo da prática clínica os 

operantes verbais primários: mando, tato, ecoico, textual, transcrição (cópia e ditado), 

intraverbal e operante verbal secundário: autoclítico. Esclarecer que “significado”, 

“fala”, “linguagem” são termos utilizados para se referir a alguns operantes ou 

propriedades de operantes verbais usados em análises tradicionais diferenciadas daquela 

que Skinner apresenta no livro Comportamento Verbal. Pois a explicação de Skinner 

não recorre a analises mentalistas: algo que está dentro do indivíduo, no interior da 

pessoa.  O CV tem diferentes funções: altera a própria pessoa, altera o seu ambiente (no 

caso, seu ouvinte). O CV tem diferentes topografias: pode ser vocal, escrito ou gestual 

(expressão corporal e sinais), sendo, portanto, mais abrangente do que os conceitos de 

fala e comportamento linguístico. E o significado para os analistas do comportamento 

está na análise das contingências. 
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1325 - LÍNGUA PORTUGUESA: SISTEMA MENTAL COLETIVO OU 

MACROCONTINGÊNCIA?  

 

JOSÉ UMBELINO GONÇALVES NETO1; YAN VALDERLON DOS SANTOS 
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No ensino de Língua Portuguesa, um dos objetivos é aprendizagem da Gramática da 

língua. Na Linguística, define-se Gramática como uma descrição completa da 

organização e regularidades da língua. Na teoria saussuriana, a língua é entendida como 

um sistema de signos, cujas unidades e regras seriam convencionadas e depositadas na 

mente de cada um. Na perspectiva da Análise do Comportamento, como descrever a 

Língua como um todo e a sua Gramática? Argumentamos que a Língua pode ser 

entendida como uma macrocontingência a partir da qual sua Gramática é produzida como 

efeito cumulativo. O que linguistas e gramáticos descrevem é a estrutura desse efeito 

cumulativo, i. e., observam múltiplos exemplares de linhagens operantes verbais na 

cultura e abstraem suas características topográficas comuns e as regras seguidas pela 

comunidade verbal. O produto dessas descrições é o compêndio de gramática, usado em 

práticas culturais escolares. A gramática utilizada nas escolas descreve quais topografias 

de respostas verbais atingem o critério de reforçamento definido como “correto” pela 

comunidade verbal (de literatos e acadêmicos). Assim as práticas escolares são 

conservadoras, úteis à recorrência de linhagens operantes verbais com topografias 

específicas. A transmissão de operantes verbais governados pelas regras de uma 

gramática escolar contribui para a estabilidade de topografias de respostas dos falantes e 

escreventes numa cultura, o que pode aparecer como uma vantagem, porém o ensino desta 

forma de gramática pode minimizar a variabilidade comportamental e ainda afastar-se 

muito das práticas de reforçamento da comunidade verbal da maioria dos aprendizes. 

Conclui-se que tal descrição comportamental é útil para destacar que a Gramática é um 

produto de interações sociais em processos de variação e seleção cultural, e para planejar 

procedimentos de ensino que assegurem linhagens operantes verbais com topografias 

específicas, mas também ampliar a variabilidade e facilitar a aprendizagem. 
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A interação entre a mãe e seu filho começa ainda no período gestacional. O nascimento 

de um bebê que necessite de cuidados especiais pode afetar a qualidade dessa interação. 

Dentre as patologias infantis, a Síndrome de Down (SD) destaca-se por provocar 

alterações globais no desenvolvimento humano. Nesse sentido, a saúde mental materna e 

do bebê podem interferir na qualidade da interação, sendo variáveis de grande relevância 

para os estudos na área da Psicologia do Desenvolvimento. Objetivou-se descrever e 

comparar os comportamentos interativos maternos e do bebê, considerando a SD. 

Participaram 16 mães de bebês de quatro a seis meses de idade (oito do sexo masculino e 

oito do sexo feminino), divididas em G1 (grupo de bebês com SD) e G2 (grupo de bebês 

sem SD). A análise da interação foi feita pelo Sistema de Codificação da Interação Mãe-

Criança Revisado (CITMI-R). Os comportamentos infantis codificados como interativos, 

foram em média mais evidentes em bebês SD (6,94; 6,20). Os comportamentos infantis 

não interativos, também foram em média inferiores nesse grupo (5,06; 5,80). Quanto aos 

comportamentos maternos, as mães de bebês típicos foram ligeiramente mais interativas 

(11,91; 12). E as mães de bebês com SD apresentaram uma média de 0,09 

comportamentos não interativos, para o G2 a média foi zero. Os resultados sugerem que 

a Síndrome de Down não prejudica a interação entre a mãe e seu bebê, a responsividade 

materna e a sincronia presentes nessa relação. Vale ressaltar que esse é um estudo em 

andamento, podendo resultar em novos achados. 
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1420 - VARIÁVEIS RELEVANTES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE 

ATUAM COM INCLUSÃO  
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As atitudes sociais favoráveis à inclusão são apontadas como uma das variáveis mais 

importantes para o sucesso de uma educação inclusiva. Quando discutimos o conceito de 

atitude a partir do corpo teórico da Análise do Comportamento, torna-se necessário, mais 

do que identificar indivíduos que apresentem ou não essa classe de respostas, descrever 

as variáveis das quais esse comportamento é função a fim de que se possa arranjar as 

condições necessárias para a promoção desse repertório. Dessa forma, o objetivo deste 

trabalho foi descrever possíveis variáveis das quais a atitude social favorável à inclusão 

é função e identificar a presença dessas variáveis na história pessoal, na história 

profissional e na formação acadêmica de professores que atuem com educação inclusiva. 

Participaram do estudo oito professoras da rede regular de ensino do município de 

Londrina que tinham alunos incluídos em suas salas de aula e que assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Foi realizada uma entrevista com cada participante 

investigando-se aspectos de sua vida pessoal, profissional e de formação acadêmica 

relacionados à educação especial inclusiva, bem como sobre sua atuação e opinião diante 

da inclusão. Percebeu-se que a promoção de experiências planejadas de professores com 
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alunos com deficiência é a maneira mais eficaz de ensinar esses comportamentos, pois 

realiza-se o planejamento dos antecedentes e consequentes específicos necessários para a 

emissão da classe de comportamentos esperada, denominada atitudes favoráveis à 

inclusão. No entanto, verificou-se que a formação acadêmica contribui de maneira 

teórica, modelando o repertório verbal, mas, de modo geral, não prepara os professores 

para atuarem em contextos de inclusão. Os comportamentos necessários para que o 

professor contribua para a inclusão efetiva de alunos com deficiência acabam por ser 

modelados ao longo da história profissional, muitas vezes após anos de experiência. 
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Com o objetivo de identificar e compreender as necessidades e o comportamento do 

consumo, pesquisadores dessa área têm desenvolvido metodologias de estudo para 

analisar diversos fatores envolvidos na compra e/ou consumo de produtos ou serviços. 

Nos últimos anos tem sido crescente as pesquisas que estudam o comportamento do 

consumidor a partir do Modelo na Perspectiva Comportamental, desenvolvido por Foxall 

(e.g. 1990) a partir dos princípios do Behaviorismo e da Análise do Comportamento. A 

partir desta abordagem o presente estudo teve como objetivo principal avaliar qualidade 

e conhecimento de carros 1.0, bem como a avaliação de diversos atributos (conforto, 

segurança, custo de manutenção, durabilidade, preço) e o grau de importância dessas 

características na escolha de um veículo para compra através da aplicação de 

questionários em 208 participantes de ambos os sexos, com idades entre 18 e 47 anos, 

possuidores ou não de carros. As análises dos atributos não diferiram sistematicamente 

entre o grupo de participantes que possuem carro e o grupo de participantes que não 

possuem carro, exceto para Conforto, avaliado mais positivamente pelo grupo de 

participantes que não possui carro. Os dados de frequência de compra de veículos 1.0 em 

2008 (outubro e ao longo do ano) foram relacionados às médias de qualidade e 

conhecimento de 206 participantes. Uma função potência se ajustou a esses dados, 

mostrando que a Média de Qualidade e Conhecimento pode ser utilizada como uma 

medida preditora do comportamento do consumidor. 
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O trabalho foi desenvolvido para a disciplina de Orientação Profissional e Projeto de Vida 

em Processos Educativos e Sociais do curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza. 

O objetivo foi o desenvolver um plano de ação, direcionando o projeto para um grupo de 

alunos de uma instituição de ensino, pela perspectiva analítico-comportamental. Ivatiuk 

e Amaral (2004), expõe alguns aspectos e características que são relevantes para a 

Orientação Profissional sobre a perspectiva da Análise do Comportamento onde podemos 

destacar: os orientadores como fonte de reforçamento, buscando proporcionar um 

ambiente acolhedor para que os orientandos aumentem a sua implicação no decorrer do 

processo; proporcionar intervenções necessárias para o desenvolvimento do 

autoconhecimento, visando ampliar o repertorio comportamental da discriminação de 

seus próprios comportamentos, para assim compreender o seu papel na construção de seu 

projeto de vida. Como resultado se propôs uma divisão do processo bimestralmente em 

quatro etapas, sendo elas, 1- Autoconhecimento, autonomia e escolha, 2- Mudanças, 

preconceitos e diferenças, 3- Ampliar a visão de mundo e das profissões e 4- Avaliações 

e feedback. Visto a faixa etária e o momento em que o grupo de alunos se encontram no 

nono ano do ensino fundamental não focamos na escolha profissional em si. Esses 

encontros ocorreriam em comum acordo com os professores de todas as disciplinas. 

Conclui-se que as atividades propostas devem ocorrer de forma processual e que os alunos 

devem participar ativamente no decorrer dos encontros para que se sintam responsáveis 

por suas escolhas de acordo com suas individualidades. O Orientador Profissional, assim, 

fornece para eles alternativas e possibilidades futuras que colaborem para essas reflexões. 
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O THS tem sido o principal método utilizado na geração e aperfeiçoamento de habilidades 

sociais, porém ainda são escassos os trabalhos que referem a utilização dessa intervenção 

em grupos clínicos específicos, como o de deficiência intelectual. Este trabalho tem como 

objetivo mostrar os efeitos de um programa de Treinamento de Habilidades Sociais (THS) 

com enfoque analítico-comportamental nas habilidades de assertividade, civilidade e 

empatia em uma adolescente com Transtorno do Desenvolvimento Intelectual. Para tanto, 
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foi realizada uma avaliação do nível dessas habilidades antes e após a implementação do 

THS, através do seguimento de um protocolo de observação elaborado pelos autores com 

base no Inventário de Habilidades Sociais para Adolescentes (IHSA-Del-Prette, 2009). 

As intervenções focaram em nove encontros, sendo três reservadas para cada habilidade, 

realizadas no Serviço de Psicologia Aplicada do Centro Universitário Católica de 

Quixadá. A estrutura das sessões envolvia a explicação detalhada das respostas 

envolvidas, bem como os contextos e as possíveis consequências, o fornecimento de 

modelo pelo terapeuta ou através de recursos lúdicos, como tirinhas e desenhos animados, 

o role-playing das respostas observadas e, por fim, a manipulação de situações em jogos 

e brincadeiras de forma a evocar as respostas treinadas. Ao fim de cada habilidade, uma 

sessão com mãe era realizada buscando instruí-la acerca do fornecimento de modelos em 

casa e do reforçamento diferencial dos comportamentos aprendidos em sessão. Os 

resultados observados em situação clínica, com observador independente, indicaram 

aumentos de 34% em assertividade, de 15% em civilidade e 77% em empatia, indicando 

efeito positivo da intervenção no nível de habilidades sociais da participante. Apesar de 

não ter sido foco do presente estudo, possíveis efeitos de generalização também foram 

avaliados. 
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diagnóstico organizacional; análise aplicada do comportamento  

 

Alguns métodos podem ser utilizados para a identificação de variáveis que mantêm ou 

limitam classes de comportamentos. A ferramenta de diagnóstico de desempenho 

chamada Performance Diagnostic Checklist – Human Services (PDC-HS), pode ser um 

instrumento útil na identificação de variáveis funcionais, além de indicar intervenções 

possíveis de serem implementadas, quando há problemas de desempenho. A presente 

pesquisa visou à (1) tradução e adaptação desta ferramenta que foca no relato verbal da 

liderança e nas observações diretas do aplicador, a (2) criação da versão equipe para ser 

respondida pelos liderados, e (3) suas respectivas aplicações em uma empresa do ramo 

de serviços. O método consistiu em 7 etapas, sendo elas: 1º) primeira verificação: 

Quintanistas de Psicologia, 2º) segunda verificação: Aplicação em uma turma piloto de 

gestores da empresa pesquisada, 3º) terceira verificação: Avaliadores especialistas em 

Análise do Comportamento, 4º) quarta verificação: Equipe administrativa e direção da 

empresa pesquisada, 5º) definição e redefinição do problema de desempenho, 6º) quinta 

verificação: Aplicação do PDC-HS no grupo alvo e 7º) análises. Os resultados das 

aplicações das ferramentas nos diferentes públicos são complementares. Após a aplicação 

do PDC-HS na empresa pesquisada, 14 intervenções foram indicadas nas quais sete são 

ações compatíveis entre liderança e liderados e sete são ações que seriam indicadas com 

base no relato verbal dos liderados e que não foi indicado com base no relato da liderança. 
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Para futuras pesquisas há a necessidade de customização da ferramenta, a depender da 

descrição comportamental do problema de desempenho, público alvo e instituição. 
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O presente trabalho tem por objetivo analisar à luz dos preceitos da Análise do 

Comportamento os processos comportamentais envolvidos na evocação de 

comportamentos realizada pelo terapeuta na Psicoterapia Analítica Funcional. 

Considerando-se que o comportamento operante é caracterizado por uma relação entre as 

respostas do indivíduo e os estímulos do ambiente, na área clínica, estabelecendo-se um 

paralelo entre os preceitos teóricos e a relação terapêutica, é possível afirmar que o 

terapeuta e seus próprios comportamentos fazem parte do ambiente do cliente. Mais 

especificamente na FAP, o ambiente terapêutico é essencial, pois o mesmo é utilizado 

para a para a produção de mudanças comportamentais no cliente. Nesse tipo de 

psicoterapia, considerando-se os comportamentos do cliente operantes que compõe um 

termo na tríplice contingência, a consequenciação provida pelo terapeuta em sessão 

constituir-se-ia no estímulo consequente da tríplice contingência. Além disso, diante de 

um ambiente terapêutico que é complexo, o terapeuta pode aguardar que o 

comportamento alvo seja emitido apenas devido à evocação “natural” do ambiente 

terapêutico ou engajar-se em ações que evoquem especificamente esse comportamento, 

ou seja, apresentar diretamente um estímulo antecedente que estabeleça a ocasião para 

emissão de uma resposta que poderá ser reforçada. Com base nesses preceitos, a evocação 

realizada pelo terapeuta também influencia de forma expressiva as mudanças 

comportamentais do cliente em sessão e, dessa maneira, torna-se um aspecto relevante 

dessa psicoterapia a ser estudado. Embora os estímulos antecedentes (discriminativos e 

operações estabelecedoras) estejam presentes a todo momento, como ocorre nas mais 

diversas interações sociais, o terapeuta FAP adicionalmente provê de forma direta tais 

estímulos, aumentando, assim, a probabilidade de que o comportamento do cliente venha 

a ser emitido e, então, modelado pelo terapeuta FAP. 
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COM OBESIDADE MÓRBIDA  
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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 início 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 têm 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 foi encontrada em 

estudos semelhantes. 
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O repertório de habilidades sociais, para universitários está ligado ao desempenho 

profissional futuro, desde a adaptação na instituição de ensino como o processo até a 

conclusão do curso acadêmico, além de se relacionar com o bem-estar físico e psicológico 

e com o processo de socialização do universitário. O termo habilidades sociais pode ser 

definido como comportamentos emitidos frente a situações exigidas pelo ambiente, sendo 

estas demandas interpessoais. Ou seja, habilidades sociais são comportamentos operantes, 

mantidos, pelos efeitos que causam no ambiente. Para a realização desse trabalho foram 

consultadas as bases de dados CAPES, Web Of Science e Scopus, no período de 2010 até 
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2015, nos idiomas português e inglês, resultando em 405 artigos encontrados. Aplicando 

os critérios de exclusão restaram dezoito estudos, entre eles doze de caracterização e cinco 

de intervenções. Nenhum estudo teórico enquadrou nos critérios. Observa-se que, apesar 

dos estudos de intervenção terem grupos em condição controle e experimental, uma 

avaliação de follow-up e avaliação de saúde mental, nenhum deles descreveu um estudo 

com controle experimental e também avaliação de follow-up. Assim, entre os achados foi 

inexistente um estudo com delineamento experimental ao mesmo que avaliou saúde 

mental, especificamente indicativos de ansiedade, depressão e uso de álcool e drogas, em 

três momentos diferentes. Já os estudos de caracterização associaram e/ou predizeram o 

repertório de habilidades sociais as variáveis de desempenho acadêmico, aceitação por 

pares, adaptação acadêmica, uso de álcool, satisfação com a vida, ansiedade e depressão 

e relacionamento interpessoal. Nenhum dos estudos investigou a relação e/ou predição 

das variáveis descritas anteriormente com o ensino sistematizado de habilidades sociais. 

Assim, observa-se uma lacuna quanto a estudos com delineamento experimental e 

avaliação de follow-up, que investigue o ensino de habilidades sociais com indicadores 

de saúde mental. 
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1554 - REVISÃO DA PRODUÇÃO NACIONAL EM ANÁLISE DO 

COMPORTAMENTO APLICADA (ABA) NO TRATAMENTO DO TEA  

 

JÚLIA RODRIGUES MATTOS.  

UNIFOR -CE, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Autismo; Análise do Comportamento Aplicada; TEA  

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar os estudos nacionais em Análise do 

Comportamento Aplicada (ABA), para o tratamento do Transtorno do Espectro do 

Autismo (TEA), numa tentativa ainda de descrever os procedimentos utilizados para 

desenvolver repertório, nas pesquisas empíricas. Para a realização da pesquisa foram 

feitas pesquisas nas bases indexadas: BVS- Psicologia Brasil, Periódico CAPES, Ebisco- 

Host e Scielo. Já os periódicos nacionais foram: Revista Brasileira de Terapia Cognitivo 

Comportamental, Revista Brasileira de Análise do Comportamento, Acta 

Comportamentalia, Coleção sobre Comportamento e Cognição, Comportamento em 

Foco, Revista Autismo, Revista Perspectiva em Análise do Comportamento. Foram 

incluídos estudos nacionais, independentes de sua modalidade (tese, artigos, capítulo de 

livro, dissertações), que estivessem disponíveis em meio virtual, por meio das palavras 

chaves "autismo", "análise do comportamento aplicada", "TEA", "terapia analítico 

comportamental". Foram selecionados estudos de utilizem a ABA em casos de TEA, 

conceituais ou não. Foram excluídos estudos que apliquem a ABA, mas que não sejam 

em casos de TEA. Foram encontrados 152 trabalhos a partir das buscas nos periódicos e 

bases indexadas, porém somente nove trabalhos foram selecionados a partir dos critérios 

de inclusão e exclusão. Os artigos selecionados foram categorizados para possibilitar a 

análise de seus conteúdos. Como resultados encontra-se que 77,7% das pesquisas são 

conceituais, 22,2% das pesquisas são empíricas. Além disso foi possível observar uma 

centralização das pesquisas na região Sul e Sudeste do Brasil com 77,7% das pesquisas 
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no estado de São Paulo, 11,1% no estado do Rio Grande do Sul e 11,1% publicadas no 

México. É possível observar ainda como resultado uma escassez da literatura acerca do 

tema, porém existe um aumento gradativo do número de pesquisas a partir do ano 2000. 

 

CO - 004 - COMUNICAÇÃO ORAL 14 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, UNIDADE 

04 - MARIA LÚCIA FERRARA  

 

1556 - VARIÁVEIS AMBIENTAIS RELACIONADAS AOS 

COMPORTAMENTOS ANTISSOCIAIS EM CRIANÇAS SOB A ÓTICA DA 

A.C.  

 

ERIKSON LIMA MORAES.  

UNIFOR, CHOROZINHO - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Comportamento Antissocial; Variáveis Ambientais; Análise do 

Comportamento  

 

O Brasil vem sendo apontado como um dos países com maior índice de violência e é, a 

violência, uma das maiores responsáveis pela causa de mortes de jovens no mundo. 

Contudo, sendo o comportamento humano produto de uma multideterminação, quais são 

as variáveis ambientais responsáveis pelo desenvolvimento de comportamentos 

antissociais em crianças? Essa foi a pergunta de partida deste trabalho. Para que este fosse 

possível, foi realizada uma revisão bibliográfica com base em dados indexados e 

publicações em Análise do Comportamento buscando identificar e analisar as variáveis 

relacionadas ao comportamento antissocial em crianças na literatura nacional. Seis 

bancos de dados foram pesquisados, nos quais utilizou-se a combinação de palavras-

chaves e a delimitação de limite temporal de dez anos para a seleção dos trabalhos. Foram 

encontrados 109 artigos, dos quais foram lidos seus resumos e selecionados, após a 

revisão dos critérios de inclusão e exclusão, os 19 artigos utilizados. Observou-se, que, 

assim como o comportamento humano no geral, o comportamento antissocial é 

selecionado em três níveis: Filogênese, Ontogênese e Cultura, sendo a infância, apontada 

como ponto-chave para a promoção e prevenção desse comportamento. Diversas 

variáveis descritas e sistematizadas e dentre elas, as variáveis ontogenéticas e culturais 

apresentam maior relação. Família, escola e contexto social são postos em lugar de 

destaque por se tratarem dos primeiros ambientes em que ocorrem as interações. A 

filogênese aparece, porém, devido aspectos éticos dos trabalhos analisados, ainda não foi 

possível estabelecer uma correlação clara entre comportamento antissocial e fisiologia do 

cérebro. 

 

CO - 004 - COMUNICAÇÃO ORAL 03 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

03 - LÍGIA MARIA MACHADO  

 

1560 - EFEITOS DA INTERVENÇÃO REALIZADA PELO GEDAC SOBRE A 

APRENDIZAGEM EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  

 

THIAGO MARQUES MARQUES DE BRITO; CAIO FERNANDO FERNANDES 

FELISBERTO; TAYSA GARCIA CASTRILLON; VIRGÍNIA CORDEIRO 
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AMORIM.  

UFMT, CUIABA - MT - BRASIL.  

Palavras-chave: Grupo de Estudos; Extensão Universitária; Análise do 

Comportamento  

 

A caracterização do Grupo de Estudos e Difusão da Análise do Comportamento 

(GEDAC) como um grupo de extensão, foi importante para difusão dos pressupostos 

teóricos básicos da área tanto à comunidade acadêmica, como à comunidade em um 

contexto geral, já que as temáticas discutidas e as dinâmicas dos encontros sempre 

buscaram abarcar assuntos que fossem de interesse geral e compreensíveis aos 

acadêmicos e não acadêmicos. Entretanto, não se havia elaborado uma pesquisa que 

pudesse investigar a efetividade dos encontros do GEDAC na disponibilização de um 

espaço de reflexão e fomento do estudo da Análise do Comportamento. Buscando 

investigar essa problemática e atender ao princípio da indissociabilidade do ensino, 

pesquisa e extensão, o presente trabalho foi desenvolvido. Foram aplicados 170 

questionários, entre pré-teste (primeira visita do participante) e pós-teste (ao término da 

edição do GEDAC 2015) composto por 30 perguntas com temáticas estudadas pela 

Análise do Comportamento e abordadas ao longo dos encontros, porém, para uma análise 

de dados apropriada, foram utilizados 36 questionários do pré-teste e 36 do pós. Os 

Resultados apontaram um aumento significativo no número de respostas corretas (W[35] 

= 4,957 P<0,001) e uma diminuição nas respostas marcadas com “não sei” (W[35] = - 4,575 

P<0,001). Não houve diferença estatística para o número de resposta erradas (W[35] = - 

1,809 P=0,072), apesar de uma tendência para a diminuição de tais respostas. De forma 

geral os dados indicaram que a participação no GEDAC pode auxiliar na aprendizagem 

de conteúdos teóricos estudados pela Análise do Comportamento. 

 

CO - 004 - COMUNICAÇÃO ORAL 07_ 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

07 - NILCE MEJIAS  

 

1638 - TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO NA INTERVENÇÃO 

DO COMPORTAMENTO SUICIDA: REVISÃO BIBLIOGRAFICA  

 

VICENTE EMANUEL RIBEIRO MACÊDO ALVES; GABRIEL MARTINS 

RAMALHO; NATHANAEL DO NASCIMENTO RODRIGUES.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, CAUCAIA - CE - BRASIL; UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Suicídio; ACT; Terapia comportamental  

 

O suicídio tem sido um fenômeno que representa 1 morte a cada 45 segundos no mundo. 

No Brasil, o índice de suicídio aumentou 29,5% nas duas últimas décadas, com 11.821 

casos registrados em 2012, o Brasil é o oitavo país com mais mortes por suicídio no 

mundo. Numa pesquisa em que se tenta representar toda a população brasileira, a cada 

100 habitantes, 17 já expressaram o pensamento de se matar, 5 planejaram, 3 tentaram o 

suicídio e uma foi atendida em pronto-socorro. Diante desse fenômeno, várias 

organizações pelo país vêm sendo criadas para lidar diretamente com a questão do 
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suicídio, objetiva-se com essa revisão bibliográfica analisar quais terapias analítico 

comportamentais vem sendo mais utilizadas na intervenção do comportamento suicida. 

Nos resultados obtivemos o resultado de um maior número de publicações em que 

terapias de terceira geração vem sendo mais utilizadas, tais como a Terapia de Aceitação 

e Compromisso (ACT), a Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) e a Terapia 

Comportamental Dialética. A partir da visão comportamental o suicídio pode ser 

entendido como uma esquiva, dentre as terapias direcionadas à esse fenômeno a ACT 

apresentou maior número de publicações, a partir disso tentasse explicar aos ouvintes a 

utilização dessa terapia baseada no modelo de flexibilidade psicológica. As aplicações 

vêm demonstrado efetiva redução nos índices do comportamento suicida, indicando ser 

favorável uma maior difusão pelas organizações de assistência aos sujeitos que 

apresentam tais comportamentos. 

 

CO - 004 - COMUNICAÇÃO ORAL 29 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

09 - FRED S. KELLER  

 

1712 - PROMOVENDO COMPORTAMENTOS PRÓ-SOCIAIS ATRAVÉS DE 

UMA VARIAÇÃO POSITIVA DO GOOD BEHAVIOR GAME  

 

THIAGO WISNIEWSKI CALEGARI1; ROBERTA KOVAC2; CANDIDO V B B 

PESSOA3.  

1.ASSOCIAÇÃO PARADIGMA / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARUERI, 

BARUERI - SP - BRASIL; 2,3.PARADIGMA - CENTRO DE CIÊNCIAS E 

TECNOLOGIA DO COMPORTAMENTO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise do Comportamento Aplicada; Good Behavior Game; 

Comportamento pró-social  

 

O Good Behavior Game tem se despontado como uma tecnologia efetiva para evitar ou 

diminuir problemas tais como uso de substâncias, violência, bullying e fracasso escolar, 

apresentando, inclusive, estudos comparativos de grupo que mostram efeitos preventivos 

de longo prazo sobre diversos problemas de comportamento. O Objetivo do presente 

trabalho foi aplicar e avaliar a aplicação de uma variação positiva do Good Behavior 

Game em duas turmas do terceiro ano de uma escola da rede pública municipal. 

Inicialmente, quatro crianças de cada turma foram escolhidas para formarem uma equipe 

e começarem o jogo. Elas deveriam observar comportamentos pró-sociais praticados por 

seus colegas de classe. Cada vez que observavam, deveriam postá-los em um mural 

confeccionado no pátio da escola. Cada postagem rendia 1 ponto para as crianças. Se 

todas as crianças fizessem pelo menos uma postagem, a turma inteira participava de uma 

atividade recreativa organizada por outra organização da cidade de Barueri (e.g. uma 

Secretaria ou ONG). No decorrer do jogo, outras crianças podiam ser convidadas para 

participarem da equipe. Gradativamente, as professoras da turma e os pais das crianças 

também foram colocados no jogo e deveriam, igualmente, observar e postar 

comportamentos pró-sociais das crianças. Os resultados obtidos indicam aumento na 

incidência e na prevalência de comportamentos pró-sociais nas duas turmas durante a fase 

de intervenção, enquanto os mesmos índices para comportamento antissocial 

permaneceram relativamente estáveis. Dados dos murais também sugerem o engajamento 

das crianças, professoras e pais no jogo. Este estudo mostrou ser um procedimento 
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promissor na promoção de comportamentos pró-sociais entre crianças nesta faixa etária 

utilizando o reforçamento positivo como técnica de manejo de contingências 

interdependentes de grupo. Mostrou ser flexível para a participação de outras 

organizações que não a escola no provimento de atividades recreativas com funções de 

reforçadores. 
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10 - B. F. SKINNER  

 

1192 - COMPULSÃO ALIMENTAR INFANTIL: INTERVENÇÃO CLÍNICA.  

 

CAROLINA SANTOS NATIVIDADE.  

FAFIJAN, MARINGA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Compulsão; Infância; Tratamento  

 

Considerando que os transtornos alimentares constituem um campo de estudo relevante, 

não só do ponto de vista clínico, mas da qualidade de vida dos sujeitos, será apresentado 

um estudo de caso de uma menina de 11 anos com queixa materna de compulsão 

alimentar. Em seu ambiente familiar predominavam interações aversivas decorrentes de 

violência doméstica por parte do pai sobre a mãe e constantes ausências da mãe por 

excesso de trabalho. Após desenvolvimento de rapport com a menina, foi levantada com 

a mesma a demanda sobre compulsão alimentar como tema da terapia. Com o aceite do 

tema, foi solicitada realização de diário alimentar e sua apresentação nas sessões. Como 

a descrição precisa do comportamento alimentar suscitou esquiva por meio de tatos 

impuros, formas alternativas de diminuir o comportamento de compulsão foram 

colocadas em prática. A terapia passou a focar na ampliação de repertório para aumentar 

a probabilidade de reforço positivo em vários ambientes que a cliente frequentava. 

Quando o terapeuta se tornou estímulo discriminativo para comportamentos de 

intimidade, a menina passou a revelar os abusos físicos que a mãe sofria, sobre os quais 

foi obrigada a manter segredo a pedido da mãe. A mãe foi orientada a procurar terapia, 

após um tempo separou-se do marido, alterando profundamente o ambiente doméstico da 

filha. Os principais resultados do processo de terapia foram a ampliação de repertórios da 

cliente, valorização de seus sentimentos ao poder falar a respeito do que sentia sobre os 

abusos físicos assistidos e a redução expressiva de compulsão alimentar.       
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04 - MARIA LÚCIA FERRARA  

 

1205 - TESES E DISSERTAÇÕES EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E 

EDUCAÇÃO NO BRASIL – 1970 A 2002  

 

MARIA ESTER RODRIGUES; RAQUEL SEMICHECHE; DANIELA HILLESHEIM.  

UNIOESTE, CASCAVEL - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise do Comportamento; Teses e dissertações; Educação  
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O presente trabalho teve o objetivo de analisar características das teses e dissertações 

brasileiras com temática educacional no período de 1970-2002. Foram analisados 282 

resumos (216 dissertações e 66 teses) encontrados a partir de pesquisa em 20 programas 

de pós-graduação de 13 instituições onde haveria maior probabilidade de serem 

encontrados trabalhos na abordagem, a partir de categorias previamente extraídas da 

literatura da área e passíveis de análise nesse tipo de material. Os principais resultados 

foram: Os orientadores que mais orientaram ao longo do período foram Geraldina Porto 

Witter, Carolina Bori e Maria Amélia Matos. A maior contribuição é advinda de 

programas alocados na USP SP, UFSCAR e PUC SP, forte concentração da contribuição 

na região sudeste. Os trabalhos são predominantemente empíricos (experimentais e 

descritivos) com privilégio dos experimentais. Os participantes são na parte alunos e a 

quantidade apresenta tendência indefinida. O setting mais utilizado é a situação escolar e 

dentre os temas escolhidos a maior concentração é em “comportamentos e habilidades 

acadêmicas” e “investigação sobre metodologia de ensino ou procedimentos de ensino-

aprendizagem”. As modalidades de ensino mais contempladas nos estudos são a educação 

fundamental, seguida da educação infantil, em quantidades não muito diferentes. 

Recomenda-se a verificação de recortes de períodos mais recentes nesse tipo de produção 

e em outras para verificação das tendências e possíveis modificação nas mesmas. 
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07 - NILCE MEJIAS  

 

1194 - ENSINO DE LEITURA E ESCRITA COM FLUÊNCIA E IMPLICAÇÕES 

PARA LEITURA RECOMBINATIVA E COM COMPREENSÃO  

 

DANIEL CARVALHO DE MATOS; SILAS SILVA BELFORT.  

UNIVERSIDADE CEUMA, SAO LUIS - MA - BRASIL; UNIVERSIDADE CEUMA, 

SÃO LUÍS - MA - BRASIL.  

Palavras-chave: Leitura; Escrita; Leitura com compreensão  

 

O objetivo foi avaliar a eficácia de um procedimento de ensino de leitura e escrita sobre 

desempenho fluente de duas crianças do ensino fundamental de uma escola pública e 

medir efeitos sobre leitura e escrita recombinativas e leitura com compreensão. As coletas 

duraram 5 meses. Inicialmente foram avaliados os seguintes operantes: AB (palavra 

falada – figura); AC (palavra falada – palavra impressa); BC (figura – palavra impressa); 

CB (palavra impressa – figura); leitura oral; escrita mediante ditado.  No ensino de leitura, 

cada tentativa envolveu apresentação de palavra impressa para leitura oral e correções 

envolveram apresentação dos modelos ditados das palavras. No ensino de escrita, cada 

tentativa compreendeu apresentação do modelo ditado de palavra para a escrita com lápis 

e papel e correções consistiram na apresentação de cartões com palavras impressas para 

cópia. Acertos produziam acesso a fichas permutáveis por itens de preferência. O critério 

de encerramento foi fluência, sendo uma combinação de dois: 1) precisão (100% de 

acertos) e 2) velocidade de resposta (atividade em menor tempo). P1 não apresentou 

acertos de leitura oral e escrita na avaliação inicial e acertou metade das 20 tentativas das 

relações condicionais AC, BC e CB. Após critério de fluência nos treinos de leitura oral 

e escrita, apresentou 100% de acertos em todos os repertórios. P2 não apresentou acertos 
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na avaliação inicial de leitura oral e escrita, mas acertou, referente a AC, BC e CB, três, 

seis e cinco tentativas de 20, respectivamente. Após critério nos treinos, o desempenho 

foi 100% em todos os repertórios. 
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03 - LÍGIA MARIA MACHADO  

 

1279 - O MANEJO CLÍNICO PARA CASOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO 

NA CLÍNICA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL  

 

SAMYLE CLÍCIA NASCIMENTO COSTA.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, CRUZ - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise do Comportamento; Suicídio; Manejo Clínico  

 

Este trabalho trata-se de uma revisão sistemática com o objetivo de apresentar estratégias 

analítico-comportamentais de manejo clínico para casos com tentativa de suicídio. O 

método usado para tanto partiu inicialmente da seleção dos principais periódicos da área 

Analítico-Comportamental, a base de dados PubMed e a coleção Sobre Comportamento 

e Cognição para a busca da literatura nacional e estrangeira sobre o tema. Os critérios de 

busca para a seleção dos artigos eram que estes contivessem palavras-chaves sobre o tema 

suicídio no título ou resumo, ser da área Analítico-Comportamental e tratar sobre 

estratégias de manejo clínico.  Com o fim da pesquisa, foram encontradas apenas duas 

terapias, ambas de terceira onda, como mais utilizadas em casos de tentativa de suicídio, 

a Terapia Dialética Comportamental (TDC, em inglês, DialeCtical Behavior Therapy - 

DBT) e a Terapia de Aceitação e Compromisso (TAC ou Acceptance and Commitment 

Therapy - ACT), além de alguns cuidados importantes com os quais os analistas do 

comportamento devem se atentar durante o atendimento de um paciente suicida. 
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04 - MARIA LÚCIA FERRARA  

 

1299 - A DOR CRÔNICA NA PERSPECTIVA DA ANÁLISE DO 

COMPORTAMENTO.  

 

GRAZIELA FREIRE VIEIRA; ILMA GOULART DE SOUZA BRITTO.  

PUC-GO, GOIANIA - GO - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise do comportamento; Dor Crônica; Relatos De Dor  

 

Este estudo tem como objetivo discutir as respostas de dor crônica na perspectiva 

analítico-comportamental. Tradicionalmente, a dor tem sido explicada com base no 

modelo de doença, que a descreve como sinais e sintomas resultantes de processos que se 

encontram dentro da pessoa. Porém, as discussões e descrições de dor com base 

unicamente em fatores fisiológicos ou neurológicos ficaram aquém em suas tentativas de 

identificar e contabilizar todos os aspectos da dor experimentada. Mesmo que os relatos 
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de dor possuam uma causa física (e.g., uma lesão neural), isso não fornece informações 

sobre os padrões comportamentais que podem emergir em decorrência da lesão, 

tampouco as funções comportamentais por ela afetadas. Diferente da perspectiva 

tradicional, o modelo comportamental considera que dor é um comportamento emocional 

sujeito a controle do ambiente, como qualquer outro comportamento operante. Sentir a 

dor envolve fatores filogenéticos, ontogenéticos e culturais. A dor, na perspectiva da 

análise do comportamento é uma resposta sensorial, geralmente tida como experiência 

emocional desagradável. Para entender os relatos de dor enquanto comportamento verbal 

deve-se estudar as relações funcionais que controlam os relatos de dor. Comportamentos 

emocionais de dor podem incluir queixas verbais e sofrimento, sons sem linguagem, 

expressões faciais, postura corporal e gestos e, principalmente limitações nas atividades. 

Medir relatos verbais de dor rende mais dados sobre os estímulos envolvidos que as 

medidas fisiológicas, o que comprova que a dor é um conjunto complexo de variáveis e 

não simplesmente um evento sensorial. Através dos relatos, o indivíduo sinaliza o tipo de 

dor experimentada, assim como a intensidade e a frequência. Nos casos de dor crônica, a 

experiência de dor persiste apesar do tratamento. O paciente pode ficar sob controle de 

processos neurofisiológicos correlatos aos processos comportamentais, cuja explicação 

está na sua história de interação com o ambiente. 
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07 - NILCE MEJIAS  

 

1392 - TREINO PARENTAL DE COMPORTAMENTOS MORAIS PARA TOD: 

PARA ALÉM DA OBEDIÊNCIA  

 

CAROLINE DREHMER PILATTI; GIOVANA DEL PRETTE LOPES; WILLIAM 

FERREIRA PEREZ.  

PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Comportamento Moral; Treino Parental; Transtorno de Oposição 

Desafiante  

 

O Transtorno de Oposição Desafiante (TOD) é uma condição clínica e comportamental, 

afeta aproximadamente 3,3% das crianças e adolescentes e é caracterizada por um padrão 

de humor raivoso, irritável e de comportamentos questionadores e desafiantes. Dentre os 

tratamentos validados, o treino parental caracteriza-se por ensinar aos pais procedimentos 

para alterar o comportamento dos filhos, com o objetivo de promover comportamentos 

pró-sociais e diminuir comportamentos indesejados. Um treino parental de 

comportamentos morais define-se como uma prática na qual os pais ensinam aos filhos 

comportamentos como honestidade, generosidade, justiça, polidez e empatia em um 

ambiente permeado de afeto. Participaram deste estudo duas mães de crianças de 10 e 11 

anos com diagnóstico de TOD. Os resultados demonstraram redução significativa de 

comportamentos de TOD, de nove no pré-treino para zero no pós-treino na Criança 1 e 

de cinco no pré-treino, para zero no pós-treino e para um no follow-up da Criança 2, nos 

resultados da Escala Swan. As mudanças observadas no comportamento das mães 

puderam ser identificadas nos fatores do Inventário de Funcionalidade Parental (IFP) e 

no resultado da funcionalidade parental positiva, que dobrou do pré para o pós-treino e 

follow-up. Fatores pessoais como pouca habilidade social, ansiedade e repertório de 
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comportamentos morais limitado podem ter prejudicado o desempenho da Mãe 1. 

Empatia, afeto e um repertório próprio de comportamentos morais já desenvolvido podem 

ter sido determinantes nos resultados positivos da Mãe 2. Para futuras pesquisa, sugere-

se revisão no número de sessões do treino com possível ampliação, estratégias que 

ampliem a aderência das famílias ao treino e sessões realizadas juntamente com a criança. 

 

CO - 005 - COMUNICAÇÃO ORAL 44 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

04 - MARIA LÚCIA FERRARA  

 

1607 - TEMPERAMENTOS E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: 

ENCONTROS E DESENCONTROS  

 

AMANDA BARROSO DE LIMA.  

UFC, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Temperamento; Análise do Comportamento; Saúde  

 

O conceito de temperamento vem sendo amplamente estudado e discutido por teóricos da 

medicina, uma vez que apresenta relações entre seus subtipos – ansioso, depressivo, 

ciclotímico, irritável, hipertímico – e os transtornos psiquiátricos, supostamente 

auxiliando em uma melhor compreensão e prognóstico destes. Observado como a forma 

a qual um indivíduo reage a determinadas situações, o temperamento possuiria uma parte 

hereditária e outra determinada pelas relações interpessoais, além de ser visto como causa 

originária do comportamento.  A análise do comportamento, monista e selecionista, 

observa o indivíduo enquanto um organismo que se modifica à medida em que interage 

com o ambiente, sendo o comportamento multideterminado e fruto do entrelaçamento 

entre filogênese, ontogênese e cultura. O objetivo deste trabalho é discutir, à luz da teoria 

analítico-comportamental, de que formas o conceito de temperamento pode ser 

compreendido, que semelhanças e diferenças podem ser apontadas entre as duas formas 

de análise, e que contribuições seu estudo pode ou não oferecer à compreensão do 

comportamento dos organismos. 

 

CO - 005 - COMUNICAÇÃO ORAL 39 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, UNIDADE 

09 - FRED S. KELLER  

 

1557 - ESTILOS DE LIDERANÇA DE EDUCADORES SOCIAIS  

 

RAFAEL DE FARIAS SASS; ALINE MICHELETTO; JONATAN SCHMEIDER.  

FACULDADE GUAIRACÁ, PITANGA - PR - BRASIL; FACULDADE GUAIRACÁ, 

GUARAPUAVA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Estilo de Liderança; Educadores Sociais; Estilo 

participativo/autoritário  

 

No seguinte trabalho foi realizado uma pesquisa de campo em três projetos do serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV). Nestes aplicado o inventário de estilos 
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de liderança de professores (IELP) em 45 alunos, com intuito de avaliar os estilos de 

lideranças dos educadores sociais, visto que as relações da infância em seus ambientes de 

convivências são importantes para o  desenvolvimento, a partir destes os indivíduos 

aprendem padrões de comportamentos os quais são levados ao longo de suas vidas, é 

nesses ambientes de convivência  das crianças que acontecem os desenvolvimentos 

saudáveis ou dificuldades e problemas. Os resultados apontam que nos três projetos os 

educadores apresentaram altos níveis de negligência, autoritarismo e permissividade. 

Quando o ideal seria alta responsividade e alta exigência, demostrada no estilo 

participativo/autoritativo, fator de proteção, em que as crianças experienciam nas 

situações o estabelecimento de regras, limites e monitoria do comportamento, havendo 

afetividade nas relações. Considera-se o comportamento do educador como fator 

protetivo ou de risco para o desenvolvimento infantil. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO ORAL 19 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, UNIDADE 

09 - FRED S. KELLER  

 

1208 - EFEITO DE SELOS AMBIENTAIS SOBRE O COMPORTAMENTO DO 

CONSUMIDOR EM ESCOLHER PRODUTOS SUSTENTÁVEIS  

 

REGINALDO PEDROSO1; CRISTIANO COELHO2.  

1.FAAR/PUC-GO, PORTO VELHO - RO - BRASIL; 2.PUC-GO, GOIÂNIA - GO - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Análise do Comportamento; Selos 

Ambientais  

 

Desde que o dilema sobre crescimento econômico e desenvolvimento sustentável tornou-

se questão mundial, algumas empresas passaram a buscar soluções para minimizar o 

impacto do seu processo sobre ambiente. Dificilmente, todas as empresas se voltarão para 

as questões ambientais, ficando a cargo do consumidor o poder de escolha por produtos 

sustentáveis. A certificação ambiental foi criada com o intuito de fazer com que 

consumidores reconheçam o diferencial entre produtos sustentáveis e não sustentáveis. 

Sua função é sinalizar ao consumidor que um produto afeta menos o meio ambiente em 

relação a um substituto. Do ponto de vista da análise do comportamento, selo ambiental 

é um estímulo discriminativo que serviria de ocasião para que um consumidor escolhesse 

um produto sustentável para ter acesso a reforçadores. O objetivo do estudo foi verificar 

se os selos ambientais estão exercendo sua função discriminativa. Participaram 204 

universitários, foram elaborados dos protocolos para a coleta de dados, sendo um com 

imagens de 18 selos ambientais e de reciclagem e o outro com 9 nomes de selos. A tarefa 

consistia em relatar se conhecia ou não os selos, em seguida descrever a que se referia 

cada Figura/Nome. A coleta foi individualmente, todos assinaram o TCLE. Os resultados 

demonstram baixo nível de conhecimento para todos os selos. O selo com maior nível de 

conhecimento foi o ABNT/ISO 14000 com 22,55%. Com relação à que se referia os selos, 

a maioria não soube responder, o selo PROCEL foi o que teve maior número de respostas 

condizente ao seu significado, 16 respostas. O Selo ABNT/ISO teve 19 respostas. No 

entanto, as respostas não foram apropriadas, os participantes relacionaram à questões de 

normas de trabalhos acadêmicos. Pode-se concluir que os selos não estão exercendo sua 

função discriminativa. A falta de conhecimento sobre princípios de análise do 
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comportamento pode justificar a baixa ineficácia no controle do comportamento 

desejado. 

 

CO - 163 - COMUNICAÇAO ORAL 50 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 

10 - B. F. SKINNER  

 

1635 - O QUARTO DE JACK: TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-

TRAUMÁTICO NA PERSPECTIVA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL  

 

INGRID ARRUDA BRITO; FRANCISCA ELANE ROCHA DE FREITAS.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Transtorno de Estresse Pós-Traumático; Análise do Comportamento; 

O Quarto de Jack  

 

Objetivou-se analisar funcionalmente comportamentos da personagem Joy do filme “O 

Quarto de Jack” que se enquadram no diagnóstico de Transtorno de Estresse Pós-

Traumático. Foram selecionadas cenas que evidenciam os critérios diagnósticos do TEPT 

encontrados no DSM-5 e realizou-se análises funcionais para explanação da instalação e 

manutenção dos comportamentos problemáticos. O DSM-5 define o TEPT como o 

desenvolvimento de sintomas característicos após a exposição a um ou mais eventos 

traumáticos, como evitação de estímulos associados a eles e alterações negativas do 

humor. No filme, Joy passou 7 anos presa num quarto e sofrendo abusos sexuais do 

sequestrador (eventos traumáticos), o que gerou um filho, Jack. O filho mostrou-se como 

um dos poucos reforçadores para Joy, que relata que precisava mantê-lo à salvo. Quando 

Joy e Jack fogem do quarto, Joy passa a apresentar reações emocionais intensas (raiva e 

tristeza) e esquiva de relacionamentos interpessoais. A frequência de contato com o filho 

reduz, já que o ambiente tornou-se maior, ele relaciona-se com outros estímulos e o estado 

emocional de Joy interfere no estabelecimento de contato social – há redução do 

reforçamento social. Observou-se que o nome do sequestrador é um estímulo aversivo 

condicionado ao estímulo incondicionado de situações de risco de morte (como abusos 

sexuais e privação de alimento), pois ao ser mencionado como o pai de Jack, Joy aparenta 

raiva. Em termos operantes, Joy busca a fuga “máxima” das contingências aversivas a 

partir de uma tentativa de suicídio. No final, ela visita o local do confinamento (estímulo 

aversivo condicionado), o que pode configurar no tratamento do transtorno 

(dessensibilização sistemática). Percebeu-se como os critérios diagnósticos que são dados 

topograficamente para o TEPT podem ser explicados funcionalmente a partir dos 

paradigmas respondente e operante, principalmente no que tange às contingências 

aversivas, como processos de reforçamento negativo e punição. 

 

P - 164 - COMUNICAÇAO ORAL 50 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, UNIDADE 10 

- B. F. SKINNER  

 

1242 - POLÍTICA DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA: 

UMA PROPOSTA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL  
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INGRID ARRUDA BRITO; ANAHISA PEDROSA VITALINO; FRANCISCA 

ELANE ROCHA DE FREITAS; JOSÉ HAROLDO PIMENTEL ROCHA NETO; 

JULIANA BARRETO DE LUCENA COSTA; JANEQUELI SIMÃO NASCIMENTO; 

GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Coleta Seletiva; Seleção Cultural; Metacontingência  

 

A coleta seletiva do lixo gera melhorias nas condições socioambientais ao reaproveitar 

recursos e ao minimizar danos à saúde. Objetivou-se aumentar o engajamento 

populacional nessa prática pela reestruturação de uma política pública de Fortaleza, 

trabalhando com metacontingência. Por lei complementar, há concessão de 5% de 

desconto no valor do IPTU aos imóveis que realizam coleta seletiva e doam resíduos para 

reciclagem. Há longo intervalo de tempo para o acesso à consequência, com um alto custo 

de resposta, e uso de reforço negativo. Propôs-se alteração da operacionalização em 

prédios residenciais: cada andar deveria ter cinco lixeiras (vidro, plástico, metal, papel e 

orgânico) com sacos de tamanho padrão identificados com código de barras referentes 

aos andares dos prédios cadastrados no sistema da prefeitura. Cooperativas de catadores 

de lixo associadas à prefeitura deveriam repassar para ela os pesos de cada tipo de lixo 

dos andares (a prefeitura concederia os equipamentos necessários). Haveria o 

estabelecimento mensal das porcentagens dos pesos de cada tipo de lixo produzido em 

relação à média definida previamente dos pesos produzidos por cada cidadão, 

posteriormente seria feita uma média de todas as porcentagens. Caso o andar atinja pelo 

menos 80% em relação à média estabelecida, a prefeitura concederia, naquele mês, o 

valor monetário de 1,5% (18%/ano) do IPTU pago no ano anterior pelos residentes do 

andar. Logo, a intervenção caracteriza um reforço positivo intermitente (mais ideal para 

manutenção das respostas) e reduz o intervalo de tempo, diminuindo o custo de resposta. 

Pela intervenção analítico-comportamental, esperaria, caso a prefeitura adotasse a 

proposta como política pública, aumento do número de beneficiados e melhoria das 

condições socioambientais. 

 

CO - 002 - COMUNICAÇÃO 35 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, UNIDADE 05 - 

LUIZ MARCELINO  

 

1288 - IMPLICAÇÕES DA LEITURA DIALÓGICA EM CRIANÇAS COM 

AUTISMO: UM ESTUDO PRELIMINAR NO CONTEXTO ESCOLAR  

 

LARA RODRIGUES QUEIROZ; VICTOR GUEVARA LOYOLA DE SOUZA; 

EILEEN PFEIFFER FLORES.  

UNB, BRASILIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Leitura dialógica; Criança; Autismo  

 

A dificuldade em incluir e programar atividades escolares a alunos diagnosticados com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma realidade presente em instituições de 

ensino e no contexto familiar. Pesquisas recentes afirmam que crianças autistas são 
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capazes de desenvolver a habilidade de decodificar as letras, porém o esforço para a 

compreensão de leitura é ainda muito significativo. A leitura dialógica é um tipo de 

leitura compartilhada com intervenção em habilidades de linguagem oral necessárias 

para a compreensão de leitura futura e também pode ser utilizada, a partir de 

adaptações, com crianças que apresentam este quadro clínico. Investigou-se os efeitos 

da adaptação da leitura dialógica para uma criança com TEA de cinco anos sobre a 

habilidade de compreensão de leitura e interação social. Foram realizadas 10 sessões 

planejadas de leituras dialógicas a partir de obras literárias infantis diferentes, contendo 

entre 13 e 17 páginas, de forma que o participante se engajasse, diante do suporte do 

mediador, na participação e nas iniciações verbais. Para cada página do livro foi feita 

uma pergunta para o participante e de, acordo com a sua resposta ou não resposta, após 

um intervalo de 5 segundos, aplicou-se uma hierarquia crescente de dicas até que a 

criança emitisse a resposta adequada. Os resultados indicaram um aumento significativo 

dos comportamentos de iniciação verbal e não-verbal em comparação com os dados da 

linha de base. A leitura dialógica se apresentou como um importante recurso de 

interação social. 

 

CO - 003 - COMUNICAÇÃO 35 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, UNIDADE 05 - 

LUIZ MARCELINO  

 

1311 - USANDO FADING OUT PARA PROMOVER A PRECISÃO ORAL DE 

SENTENÇAS DE UM ADOLESCENTE COM APRAXIA DA FALA  

 

ANDERSON JONAS DAS NEVES1; ANA CLAUDIA MOREIRA ALMEIDA-

VERDU2.  

1.UFSCAR, BAURU - SP - BRASIL; 2.UNESP-BAURU, BAURU - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Apraxia; Inteligibilidade da fala; Fading out  

 

A apraxia consiste em falhas no controle voluntário do aparelho fonoarticulatório. 

Considerando que o fortalecimento das relações envolvidas na leitura pode aprimorar a 

precisão na nomeação de figuras em pessoas com prejuízos na fala, este estudo verificou 

se o controle já exercido por sentenças impressas poderia ser transferido para figuras 

por procedimento de fading out em um adolescente com apraxia. O participante tinha 14 

anos, acompanhado em terapia fonoaudiológica, tinha a fala controlada quase 

precisamente por estímulos textuais (leitura), mas a mesma forma verbal não era exibida 

diante de figuras equivalentes (nomeação); era exposto ao programa informatizado de 

leitura e escrita gerenciado pela plataforma GEIC®.As sentenças adotadas tinham 

quatro termos e estrutura [artigo]-[sujeito]-[verbo]-[complemento], sendo que tinha uma 

palavra da sentença extraída do GEIC®(p.ex., “a janela está aberta”).O delineamento 

consistiu de: pré-testes de leitura de sentenças impressas e de nomeação de figuras; 

ensino com tarefas de leitura envolvendo estímulos compostos (sentença 

impressa+figura) e gradual esvanecimento do componente textual em quatro passos de 

fading out; e pós-testes com as mesmas tarefas dos pré-testes. No pré-teste obteve média 

de 77% de acertos em leitura de sentenças e 10% em nomeação de figuras, 

considerando a correspondência pontual. No ensino, a maior precisão obtida foi de 50%, 

quando ¼ da sentença impressa estava presente. Nos pós-testes, demonstrou 66% de 

acurácia da fala nas tarefas nomeação de figuras, aproximando-se da precisão obtida em 
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leitura. Conclui-se que o fading out possibilitou ganhos na linguagem expressiva pela 

extensão do controle da fala exercido pela sentença impressa para a figura. 

 

CO - 004 - COMUNICAÇÃO 35 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, UNIDADE 05 - 

LUIZ MARCELINO  

 

1296 - MÚLTIPLOS COMPORTAMENTOS-ALVO: MODIFICAÇÃO 

COMPORTAMENTAL E SUA CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE VIDA  

 

MAYARA MOTA SOARES; GINA NOLÊTO BUENO.  

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS, GOIÂNIA - GO - BRASIL.  

Palavras-chave: Medos; Insônia; Linha de base múltipla  

 

O presente estudo buscou analisar funcionalmente três classes de respostas que 

compunham o padrão comportamental de uma participante adulta: medo de dirigir, medo 

de falar a público conhecido e desconhecido e comportamento opositivo ao repouso 

noturno (insônia). Foi aplicado um delineamento de linha de base múltipla entre 

comportamentos, estruturado com base na Análise do Comportamento. O programa de 

modificação comportamental aplicado teve como objetivo intervir em variáveis 

independentes (causadoras e mantenedoras) desses comportamentos-problema. Foram 

utilizados materiais como: cadeiras, mesa, folhas de papel A4, canetas, notebook, luz 

artificial, Questionário de História Vital, Diários de Registro, Inventário de Habilidades 

Sociais e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este estudo foi dividido em: fase 

de triagem/seleção, linha de base múltipla entre comportamentos, intervenção e avaliação 

final. Por meio dos resultados obtidos proveniente das intervenções aplicadas (Ensinar 

alguns princípios básicos da Análise do Comportamento, Compreender as emoções, 

Manejar a Ansiedade, Dessensibilização Sistemática, Treino de Leitura e Procedimento 

para Dormir Bem) ao longo das 30 sessões, foi possível observar que a mudança no 

repertório discriminativo da participante foi condição sine qua non para melhoria de suas 

interações sociais e de seurepertório comportamental. Os resultados obtidos sugerem o 

alcance dos seguintes objetivos deste estudo: (1) identificação e mensuração de variáveis 

independentes que motivavam a emissão dos comportamentos-problema e que 

possibilitaram a descrição da relação funcional entre elas; e (2) aplicação de um programa 

de modificação comportamental, que confirmou o descondicionamento das respostas de 

medo e de ansiedade e o recondicionamento de respostas alternativas a eles. Assim, esse 

programa, alcançou a eficiência no controle dos agentes causadores e mantenedores dos 

comportamentos-problema desta participante. 

 

CO - 001 - COMUNICAÇÃO 35 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, UNIDADE 05 - 

LUIZ MARCELINO  

 

1263 - FORTALECIMENTO DE RELAÇÕES DE LEITURA E NOMEAÇÃO 

ORAL COM SENTENÇAS EM CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN  

 

ANDERSON JONAS DAS NEVES1; ANA CLAUDIA MOREIRA ALMEIDA-
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VERDU2; DEISY DAS GRAÇAS DE SOUZA3.  

1,3.UFSCAR, SÃO CARLOS - SP - BRASIL; 2.UNESP-BAURU, BAURU - SP - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Síndrome de Down;produção oral de sentenças;relações de 

equivalência  

 

Dada as distorções na nomeação de figuras, pesquisas demonstraram que a fala precisa 

pode ser obtida pelo fortalecimento de relações de equivalência entre estímulos 

auditivos, figura e texto.Esses resultados são observados sistematicamente com 

implantados cocleares e poucos estudos exploraram os efeitos desse ensino com outras 

populações.Esse trabalho estudou os efeitos do fortalecimento de relações envolvidas na 

leitura sobre a precisão na nomeação oral de figuras de ações, em um menino com 

Síndrome de Down com melhor desempenho em leitura e inferior em nomeação de 

figuras; ainda avaliou a precisão na produtividade de sentenças derivadas da 

recombinação dos elementos ensinados.Um software gerenciou a apresentação das 

tarefas e registrou as respostas.Sentenças com estrutura [sujeito]-[verbo]-[objeto] foram 

organizadas por meio de matriz, em que o objeto permanecia invariável e os demais 

elementos recombinados;as sentenças da diagonal foram ensinadas e as dos vértices 

avaliadas.Foram ensinadas relações entre sentença ditada e figura de ação via matching-

to-sample e entre sentença ditada e composição via constructed-response-matching-to-

sample.Os desempenhos de nomeação de figuras e de leitura de sentenças foram 

avaliados antes e após do ensino.No pré-teste, o participante apresentou leitura de 

sentenças superior a 90% de acertos;já na nomeação de figuras, obteve 8% de 

correspondência para as sentenças ensinadas e nenhuma para as recombinadas.Após o 

ensino, a precisão da nomeação de figuras aumentou para 95,65% de acertos;as 

sentenças recombinadas foram nomeadas com correspondência acima de 80%.Ao se 

fortalecer relações da rede de leitura, pode-se aprimorar a nomeação de figuras, dada a 

extensão do controle do texto para figura, por relações de equivalência.Esses resultados 

replicam a literatura e sugerem que outras populações com prejuízos na linguagem 

expressiva podem ser beneficiadas com ensino que se apóie no repertório de leitura para 

produzir fala mais precisa. 
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P - 001 - SESSÃO DE PAINÉIS 1_ 08/09/2016 de 10:00 às 11:30, ÁREA DE 

PAINÉIS  

 

1313 - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E MOTIVAÇÃO NO PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM: UMA REVISÃO DE LITERATURA  

 

LUAN MENDES TEIXEIRA1; FELIPE LUSTOSA LEITE2.  

1.UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL; 

2.UNIVERSIDADE DE FORTALEZA/ IMAGINE TECNOLOGIA 

COMPORTAMENTAL, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise do Comportamento; Ensino-Aprendizagem; Operações 

Estabelecedoras  

 

A motivação é recorrentemente pesquisada quando se estuda o processo ensino-

aprendizagem. Na última década, a motivação foi frequentemente abordada em artigos; 

porém, sem uma teoria fixa, sua compreensão é dificultada. Nessa pesquisa, buscou-se 

relacionar princípios da Análise do Comportamento com os estudos sobre motivação no 

contexto educacional. Recorreu-se a uma revisão bibliográfica nas bases de dados BVS-

PSI e Google Acadêmico em periódicos relacionados à Educação e Psicologia. A pesquisa 

norteou-se pelas palavras-chave: motivação, ensino-aprendizagem e sala de aula. O 

período de busca foi entre 2003 e 2014. Como categorias de registro e análise de dados 

dos artigos foram elaborados três tópicos: conceito de motivação, principais indicadores 

comportamentais da motivação e variáveis que afetam a motivação. Como critério de 

inclusão, os artigos deveriam ter, no mínimo, dois desses tópicos presentes em seu 

conteúdo e serem estudos sobre a relação ensino-aprendizagem em sala de aula. Foram 

excluídos artigos escritos em língua estrangeira e resenhas de livros. Foram selecionados 

e lidos 10 artigos. A análise dos resultados sob uma perspectiva analítico-comportamental 

embasou-se nos trabalhos de Skinner (1972), Michael (1982/2007) e Sundberg (2013), 

que foram previamente selecionados para cumprir o objetivo de relacionar princípios da 

Análise do Comportamento com o tema motivação.  Foram obtidos quatro conceitos 

diferentes de motivação (com apenas um se aproximando da noção de operação 

motivadora), dois indicadores comportamentais de motivação (ambos sendo interpretados 

na perspectiva analítico-comportamental) e seis variáveis que, frequentemente, controlam 

os comportamentos motivados em sala, o que se mostrou útil no arranjo de contingências 

estabelecidas no processo estudado. 

 

P - 003 - SESSÃO DE PAINÉIS 1_ 08/09/2016 de 10:00 às 11:30, ÁREA DE 

PAINÉIS  

 

1349 - A REALIZAÇÃO DE ENCONTROS TEMÁTICOS ENTRE 

ESTUDANTES DE PSICOLOGIA COMO PRÁTICA CULTURAL EM UM 

GRUPO  

 

GIOVANNA GOMES SOUSA; GLAUTON JOSE BARROSO UCHOA; PÂMELA 

BEZERRA DA SILVA.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  
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Palavras-chave: Prática Cultural; Autogestão; Metacontingência  

 

Para a Análise do Comportamento, entender uma organização é entender as práticas 

executadas por seus membros, seus contextos e as consequências que as mantém. 

Pretende-se aqui descrever o funcionamento de uma atividade empreendida por um grupo 

autogerido pertencente à Universidade Federal do Ceará, denominada de Café 

Acadêmico, que consiste na realização de palestras com intuito de promover encontros 

temáticos sobre temas diversos referentes à Psicologia, geralmente pouco presentes no 

currículo da graduação. Desse modo, este trabalho visa realizar uma análise das classes 

de comportamentos que viabilizam a realização da atividade, descrevendo a realização de 

tais encontros como uma prática cultural, que atende aos critérios de reprodução inter e 

intrageracional (ou seja dentro do próprio grupo e entre os membros com entrada e saída 

rotativa), bem como a interdependência funcional entre os comportamentos dos atores 

que compõem a atividade: partindo dos membros do grupo, o contexto existente para a 

ação de um membro em relação ao outro, dos palestrantes convidados e do próprio 

público. Com isso seria possível discriminar melhor possíveis falhas no processo de 

realização das palestras, bem como otimizar a operacionalização e divisão de tarefas de 

forma adequada e proporcional, demonstrando assim as vantagens de utilização prática e 

organizacional dos conceitos de prática cultural e metacontingência. 
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1352 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE FUNCIONAL DO 

COMPORTAMENTO NÃO VIOLENTO DE ESQUIZOFRÊNICOS  

 

TATIANY HONÓRIO PORTO; DANIELA TISONI.  

PUCPR, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Esquizofrenia; Análise Funcional; Comportamento Não Violento  

 

O objetivo do projeto foi realizar análise funcional na classe de comportamento não 

violento que levou indivíduos diagnosticados com esquizofrenia a internação em uma 

instituição penitenciária. O comportamento não-violento é definido como aquele que não 

envolve agressões físicas a pessoas e/ou animais, os comportamentos: furtar, roubar, 

traficar drogas, atentado ao pudor e depredar patrimônio privado. Fora utilizado a técnica 

de análise funcional na pesquisa documental, como, laudos, prontuários e pareceres de 

sete sujeitos. Os principais dados adquiridos foram: todos os sujeitos eram do sexo 

masculino, dentre 21 a 45 anos, com baixa escolaridade (no máximo ensino médio 

incompleto) e consequentemente realizam trabalhos de baixa complexidade. Todos os 

casos utilizam e/ou utilizaram psicoativos em algum momento da história de vida. Quatro 

dos cinco sujeitos cujo comportamento não violento foi analisado foram presos por furto, 

os antecedentes desse comportamento foram a privação de dinheiro e a consequência era 

a compra da droga que ao mesmo tempo pode ser classificada como um reforço negativo 

por diminuir a fissura e sintomas aversivos e como um reforço positivo porque o efeito 

da droga é relatado por eles como prazeroso. Um único sujeito foi preso por atentado ao 

pudor, esse sujeito relata ter ficar nu publicamente após sentir-se perseguido e isso o fez 
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sentir-se melhor (reforço positivo). A análise funcional nos proporcionou entender 

melhor o comportamento desses indivíduos e as variáveis que os influenciavam do que a 

análise topográfica dos laudos médicos e nos mostrou que o comportamento não violento 

apresentado estava intimamente relacionado com a dependência química que é uma 

comorbidade de grande incidência na esquizofrenia.  

 

P - 005 - SESSÃO DE PAINÉIS 1_ 08/09/2016 de 10:00 às 11:30, ÁREA DE 

PAINÉIS  

 

1379 - AMY WINEHOUSE E O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS: UMA 

ANÁLISE FUNCIONAL DOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS  

 

KANNANDA SHEYLA SILVA COSTA; MONIQUE ANDRADE CAMPOS.  

UNIFOR, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise Do Comportamento; Análise Funcional; Uso De Substâncias 

Psicoativas  

 

A cantora inglesa Amy Winehouse (1983 - 2011) ficou conhecida não apenas por seu 

sucesso enquanto cantora e compositora, mas também por sua dependência química que 

culminou em sua morte prematura. Assim, por meio de uma análise do filme "AMY" 

2015 e de uma pesquisa bibliográfica sobre o uso de substâncias psicoativas sob a ótica 

da Análise do Comportamento, foi elaborada uma análise funcional dos comportamentos 

problemas (uso de álcool, heroína, crack e cocaína) apresentados por Amy. Embora 

causem sofrimento, os comportamentos tidos como patológicos, são produto da interação 

do indivíduo com o ambiente, portanto, foram selecionados por contingências de reforço. 

Assim, por meio de uma análise funcional foi possível identificar contingências 

mantenedoras da classe de comportamentos de fazer uso de substâncias psicoativas, 

envolvendo processos operantes, quando ela se comportava desse modo por produzir 

reforçamento social ou eliminação de estimulação aversiva, bem como os processos 

respondentes, através das respostas eliciadas em seu organismo com o uso das 

substâncias, auxiliando na compreensão acerca dos processos de fissura, recaída, 

overdose e tolerância sob uma ótica analítico-comportamental. Assim, entendendo sua 

relação com seus principais ambientes - a fama, os amigos, familiares e namorado, - foi 

possível a compreensão da multideterminação dos comportamentos, bem como os 

processos envolvidos em sua manutenção. 
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1389 - A APLICAÇÃO DO PARADIGMA EVOLUCIONISTA PARA O ESTUDO 

COMPORTAMENTAL DA CULTURA  

 

ALLAN PATRICK DE SOUZA DOMINGOS; CAMILA MUCHON DE MELO.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  
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Palavras-chave: análise comportamental da cultura; darwinismo; antropologia 

comportamental  

 

Com base no paralelo entre a teoria da seleção natural e a teoria da seleção pelas 

consequências realizado por Skinner para o estudo do comportamento, o paradigma 

evolucionista foi analisado enquanto base para o estudo comportamental da cultura. Foi 

realizada uma análise conceitual-estrutural de textos de Darwin e Skinner em que foram 

identificadas: as teses tradicionais, críticas e alternativas dos textos elegidos como 

bibliografia fundamental. Também foi elaborado uma conceituação dos objetos de 

estudos abordados, cultura e espécie. Além disso, textos auxiliares foram utilizados para 

contribuir nessa análise, dentre eles, ‘Biologia, Ciência Única’ de Mayr que guiou a 

análise das teses por meio da divisão do paradigma evolucionista em 5 teorias menores: 

teoria da evolução, do gradualismo, da descendência comum, da multiplicação das 

espécies e da seleção natural. O produto desta análise apresenta como cada uma dessas 

teorias menores podem ser aplicadas ao estudo da cultura. Concluiu-se que o 

evolucionismo se apresenta como escolha lógica para embasamento de um estudo da 

cultura como uma ciência natural, por sua afinidade prévia com o Behaviorismo Radical, 

sendo que a formação das culturas assim como as espécies são fenômenos que podem ser 

investigados em populações pelas hipóteses levantadas na análise. As 5 teorias menores 

se apresentaram passíveis de aplicação para uma análise da cultura, sendo que:  a teoria 

da evolução e do gradualismo enquanto transformação constante e gradual das práticas 

culturais, a descendência comum enquanto uma ancestralidade das práticas e a 

multiplicação das espécies enquanto possíveis modelos para explicar o surgimento de 

novas culturas. Especificamente sobre a seleção natural, o princípio da seleção é aplicado 

tanto no conceito de metacontingência quanto no conceito de contingências sociais. Por 

fim, sugere-se mais estudos sobre um conceito de cultura e uma aproximação entre as 

áreas do Behaviorismo Radical e a Filosofia da Biologia. 
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1406 - UM REFORÇO À TORCIDA  

 

BIANCKA BANDEIRA MIRANDA; JORGE WAMBASTER FREITAS FARIAS; 

VICENTE EMANUEL RIBEIRO MACÊDO ALVES.  

UFC, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Torcedor; Análise do Comportamento; Políticas públicas  

 

O seguinte trabalho apresenta a avaliação do Estatuto do Torcedor atual e a proposta 

especulativa de modificação deste em articulação com a teoria da Análise do 

Comportamento, incluindo as críticas e sínteses que a teoria pode colaborar para a 

otimização da política pública. Pretendemos avaliar questões relacionadas à 

macrocontingência e a metacontingência para compreender que tipos de processos 

comportamentais estão mantendo ou interferindo na efetividade do cumprimento das 

normas do estatuto e, ao final, sugerir mudanças para a redução do controle aversivo 

presente no estatuto a partir de análises funcionais de notícias envolvendo os 



258 
 

comportamentos das torcidas nos estádios. Para isto, apresentaremos o texto do estatuto 

com hipóteses de análises funcionais a fim de exemplificar que tipos de processos 

comportamentais são aprendidos e mantidos pelas normas do estatuto. 
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1410 - ANÁLISE CONCEITUAL DO TERMO “SOCIOEMOCIONAL” NA 

LITERATURA EM PSICOLOGIA: PANORAMA NOS ÚLTIMOS DEZ A  

 

ARIELA SANTANA CARDOSO; THIAGO GOMES DE CASTRO.  

PUCRS, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL.  

Palavras-chave: socioemocional; análise conceitual; competências  

 

Apesar do avanço de pesquisas na área das competências socioemocionais, especialmente 

no que se refere ao desenvolvimento de instrumental, pode-se observar uma pluralidade 

de significados associados ao conceito. Com o objetivo de avaliar as operacionalizações 

do termo, foi conduzida uma análise conceitual em artigos selecionados entre 2005 e 2015 

em diferentes bases de pesquisa. A busca de artigos fez uso dos descritores 

“socioemocional” ou “socioemotional” adicionado de “psicologia” ou “psychology” nas 

bases: Web of Science, PsycInfo, Scielo e PePsic. Foram selecionados apenas estudos 

empíricos e metanálises e posteriormente realizou-se a análise conceitual. Como 

resultados foram encontrados 130 artigos, sendo que 55 utilizavam a Teoria da 

Seletividade Socioemocional, que enfoca o ciclo vital e as mudanças de motivação nos 

adultos com o passar dos anos. Entre os 75 artigos restantes, 33 foram pesquisas 

realizadas em crianças e adolescentes, 29 em adultos, nove a respeito da relação/interação 

entre indivíduos, três foram metanálises e um de pesquisa com animais. Os periódicos 

concentraram-se na área de Psicologia (incluindo psicologia da educação e psicologia do 

desenvolvimento / 92%), Neurociências (5,3%) e Educação (2,4%). Ainda dentro desses 

75 artigos, 54,6% utilizaram o termo “socioemocional” desvinculado de uma 

operacionalização definida, mesmo usando instrumentos supostamente relacionados. Os 

outros 45,6% conceituaram, listaram constructos e avaliaram o termo socioemocional 

usando instrumentos ou análises de narrativas. Assim, compreendemos que o termo é 

ainda disperso na literatura psicológica e muitas vezes as definições utilizadas propõe 

construtos distintos, gerando dificuldades de comparabilidade de resultados e replicação 

dos estudos. 
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1429 - A ALIENAÇÃO PARENTAL E A IMPLANTAÇÃO DE FALSAS 

MEMÓRIAS: UMA CONTRIBUIÇÃO ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL  

 

DANIELA DA CONCEIÇÃO DELFINO1; VANESSA SIQUEIRA DE MEDEIROS 
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DETTONI2; DAIANE CARBONI3; BRIENNA VOLZ4.  

1,3,4.UNIPAR, CASCAVEL - PR - BRASIL; 2.PUC, TOLEDO - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Alienação Parental; Falsas Memórias; Análise Do Comportamento  

 

RESUMO: Objetivou-se descrever funcionalmente a alienação parental e a implantação 

de falsas memórias, neste contexto. A legislação brasileira considera alienação parental a 

interferência na formação psicológica da criança ou adolescente promovida ou induzida 

por um dos genitores, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento 

ou à manutenção de vínculos com este. Geralmente, relaciona-se às dissoluções conjugais 

e às disputas de guarda de filhos. Assim, um dos genitores emite uma classe de 

comportamentos com a função de separar a criança/adolescente do outro genitor. Quando 

ocorre em tempo e intensidade suficientes produz respostas afetivas, emocionais e de 

afastamento, já que o padrão de comportamentos do genitor alienante tende a modificar 

a percepção e o afeto da criança/adolescente em relação ao genitor que foi alvo de 

alienação. Um comportamento com função de alienar é a implantação de falsas memórias, 

assim o alienador passa a denegrir o outro genitor (coorepetição do estímulo) e usa a 

narrativa da criança ou adolescente acrescentando fatos distorcidos (fomentando classes 

de estímulos equivalentes). Assim o filho passa a lembrar inacuradamente de fatos e/ou 

situações em relação ao genitor alienado; os eventos são lembrados com complementos 

distorcidos ou inexistentes, que são reforçados pela comunidade verbal que os 

produziu.  As Falsas Memórias implantadas resultam de uma sugestão externa ao 

indivíduo, cujo conteúdo não faz parte do evento experienciado, mas contém 

características coerentes com o fato (NEUFELD, BRUST & STEIN, 2008). O 

comportamento de lembrar é um operante encoberto, sujeito às suas consequências, 

destarte, o ambiente familiar em que se dão comportamentos de alienação parental, 

favorecem a implantação de Falsas Memórias, pois, na perspectiva analítico-

comportamental, a memória é produto das contingências ontogenéticas e culturais; o 

lembrar é produto de seleção e variação por consequências. 

 

P - 010 - SESSÃO DE PAINÉIS 1_ 08/09/2016 de 10:00 às 11:30, ÁREA DE 

PAINÉIS  

 

1447 - (RE) VISITANDO A HISTÓRIA DA PSICOLOGIA: SAUDAÇÕES A 

JOHN BROADUS WATSON  

 

CINTHIA RAFAELLE FERREIRA LIMA; EDSON DA SILVA; GÉRSON ALVES 

DA SILVA JÚNIOR.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, ARAPIRACA - AL - BRASIL; 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, TAQUARANA - AL - BRASIL; 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, MACEIÓ - AL - BRASIL.  

Palavras-chave: Behaviorismo; Watson; Pesquisa Histórica  

 

Na construção dessa revisão, perseguimos na qualidade de objetivo geral analisar as 

contribuições de John Broadus Watson para o surgimento e consolidação do movimento 

behaviorismo enquanto filosofia da psicologia. De modo correlato, são objetivos 
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específicos deste trabalho analisar qual a utilidade da pesquisa histórica em psicologia; 

averiguar o contexto histórico-social no qual se desenvolveu Watson; investigar os 

autores que o antecederam e de que modo o influenciaram; verificar quais os principais 

conceitos trabalhados por ele e examinar quais as reverberações do manifesto 

behaviorista na psicologia. Para alcançar nossos objetivos, construímos uma pesquisa de 

revisão bibliográfica com o intuito de mapear o que já foi escrito e tecer um exame sobre 

a história do behaviorismo a partir de um enfoque historicista e externalista. , 

selecionando artigos de periódicos online, como o PePSIC, SciELO e Journal of Applied 

Behavior Analysis – JABA, a partir de duas etapas: a primeira consistiu numa busca 

preliminar, utilizando-se os seguintes descritores: “behaviorismo metodológico”, “John 

B. Watson”, “behaviorismo metafísico”, “behaviorismo clássico” e “história da 

psicologia”. Em seguida, com base na leitura dos resumos do material previamente 

selecionado, verificaremos se eles se debruçavam sobre a história, biografia pessoal, 

conceitos trabalhados por ele, rompimentos propostos e/ou contribuições para a 

Psicologia nos últimos cem anos de existência do movimento behaviorista. Chegando a 

conclusão com esta revisão que Watson foi feliz ao inserir a psicologia entre as demais 

ciências naturais, definir objetivos para a jovem ciência, rejeitar a introspecção como 

método e aderir ao modelo evolucionista do comportamento. 
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1483 - ANÁLISE DE CONTROLE PESSOAL EM UMA CENA DO FILME 

ROCKY: O LUTADOR  

 

JOÃO PAULO RIBEIRO; CRISTINA SATIE KONNO; FERNANDO RODRIGO 

BRUM CARMINATI; STEPHANIE PIRES CONTI.  

UFMS, CAMPO GRANDE - MS - BRASIL.  

Palavras-chave: Filme; Controle Pessoal; Análise do Comportamento  

 

Rocky: O Lutador é uma produção cinematográfica norte-americana em que o 

personagem principal é interpretado pelo próprio escritor do filme, Sylvester Stalone. A 

película se dá em torno da figura de Rocky, um lutador de boxe de 30 anos que não saiu 

do amadorismo, sendo desrespeitado como boxeador até mesmo pelo seu treinador. 

Trabalha como cobrador de um agiota para sobreviver, não apresentando, aparentemente, 

um repertório comportamental que possa melhorar suas condições futuras. A história 

central se desenrola tendo por mote a oportunidade que Apollo, O Doutrinador, campeão 

dos peso pesado dá a Rocky de disputar o cinturão da categoria. Mas, quando chamado 

para ser o adversário do campeão, o amador primeiramente se recusa. Foi necessário o 

uso de técnicas de controle pessoal (CP) por parte do empresário de Apollo para que a 

luta acontecesse e aqui analisaremos justamente essa relação de CP entre o empresário e 

Rocky que culmina na aceitação da luta. Controle pessoal é uma relação desigual entre A 

e B onde A controla o comportamento de B de forma ‘deliberada’ porque a alteração das 

respostas de B de alguma forma é importante para A.  Nesta análise as principais técnicas 

utilizadas pelo empresário foram o reforço em forma de elogio, a estimulação aversiva 

condicionada em forma de dúvida, manipulação de estímulos, utilizando 

incompatibilidade de estímulos para eliminar a recusa e a mesma técnica, mas dessa vez 
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como um Sd verbal (“perder a chance da sua vida”) que sinaliza punição caso exista a 

negativa. 
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1484 - DIFERENÇAS ENTRE OS SEXOS: CONTRIBUIÇÕES DE TRÊS 

ABORDAGENS PSICOLÓGICAS  

 

BIANCA DA NÓBREGA ROGOSKI; ALESSANDRA PINTO ROSENDO; ANA 

RAQUEL QUEIROZ AMARAL; THAIS LINERO DOS SANTOS.  

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, BRASILIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Diferenças entre os sexos; Questões sociais e biológicas; Abordagens 

psicológicas  

 

Este trabalho traz como tema central as contribuições de algumas abordagens nas ciências 

do comportamento (neurociências, psicologia cognitiva e análise do comportamento) na 

compreensão de diferenças entre os sexos. Objetiva verificar como cada abordagem 

analisa as questões. Em neurociências, traz pesquisas que descrevem diferenças 

neurobiológicas entre os sexos e que defendem que estas podem ser bases para explicação 

de habilidades diferentes entre homens e mulheres. Após, descreve alguns conceitos da 

abordagem cognitiva, como crenças que contribuem para a formação e manutenção de 

diferenças entre os sexos, exemplificando com estudos. Por fim, traz termos e estudos da 

Análise do Comportamento que tratam de questões de sexo e gênero, de contingências 

sociais e do papel da socialização na definição de papéis. A pesquisa bibliográfica ocorreu 

nas bases de dados do Google Acadêmico, Portal Periódicos CAPES, SciELO, PsycNET, 

APA PsycNET e Science Direct. Diversos indicadores foram utilizados: diferenças 

cerebrais entre homens e mulheres, análise do comportamento e diferenças entre os sexos, 

cognição social e gênero etc. A busca ocorreu entre 05 e 06/2016. Dentre artigos 

encontrados selecionou-se os que contemplavam o objetivo do trabalho. Observou-se que 

as abordagens da psicologia cognitiva e da análise do comportamento apresentam teorias 

e conceitos de base social, enquanto as neurociências enfatizam diferenças biológicas. As 

3 abordagens se complementam e ajudam na compreensão do tema. A relevância do tema 

se dá por seu impacto social, sendo importante sua discussão baseada nas diversas 

abordagens da psicologia e âmbitos sociais, visto que ainda pouco se discute sobre isso 

no meio acadêmico, principalmente em uma perspectiva comparativa. 
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1486 - ENSINO DE MATEMÁTICAS: UMA REVISÃO SOB A ÓTICA DA 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E DA PSICOLOGIA COGNITIVA  

 

ANA RAQUEL QUEIROZ AMARAL; THAIS LINERO DOS SANTOS; 
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ALESSANDRA PINTO ROSENDO; BIANCA DA NÓBREGA ROGOSKI.  

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, BRASÍLIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise do Comportamento; Psicologia Cognitiva; Matemática  

 

O presente trabalho aponta as principais contribuições da Análise do Comportamento e 

da Psicologia Cognitiva no ensino de habilidades matemáticas em crianças com 

dificuldade de aprendizagem. Para tanto, realizou-se uma revisão bibliográfica dos 

principais estudos de cada abordagem sobre o tema. No que tange à Análise do 

Comportamento, os autores enfatizam a importância do repertório individual para o 

desenvolvimento de programas e tecnologias de ensino. Estudos utilizando o paradigma 

da equivalência de estímulos e a teoria dos quadros relacionais são comumente 

encontrados na literatura da área. Quanto à Psicologia Cognitiva, considera o papel 

biológico como produtor das dificuldades de aprendizagem e desenvolve estratégias 

cognitivas de atenção, percepção, memória e raciocínio para o ensino de habilidades. 

Ambas as abordagens realizam estudos experimentais, porém, enquanto a maioria dos 

estudos em Análise do Comportamento utiliza delineamento de sujeito único (intra-

sujeitos), na Psicologia Cognitiva é mais usual o delineamento de grupo (entre sujeitos). 

Por fim, tanto a Análise do Comportamento quanto a Psicologia Cognitiva enfatizam a 

importância da utilização de materiais didáticos que estimulem o aprendizado. 
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1606 - MOTIVAÇÃO NA ANÁLISE APLICADA DO COMPORTAMENTO.  

 

DIMITRI MACEDO DE LORENCE LIMA.  

PUC-SP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Motivação; JABA; Operação estabelecedora  

Motivação é um tema recorrente na psicologia, como tal ele tem sido apresentado de 

formas diferentes por cada uma das abordagens teóricas. Na análise do comportamento 

este tema teve destaque inicial na obra de Skinner (1938) porem passou por um longo 

período no qual não foi desenvolvido ou utilizado, em 1950/70 este tema volta a ser 

referido em artigos de analistas do comportamento com Keller e Schoenfeld que 

introduzem o conceito de Operações estabelecedoras, após duas décadas Jack Michael 

retoma os estudos sobre o tema da motivação diferenciando este do conceito vigente de 

estimulo discriminativo (Michael 1982). Este trabalho tem como objetivo apresentar a 

utilização das formulações teóricas de Michael em pesquisas aplicadas, para isto 

utilizaremos o periódico JABA devido a importância deste periódico ao longo dos anos. 

Os resultados apontam para um aumento de pesquisas aplicadas utilizando as formulações 

teóricas em seu título, palavra-chave ou resumo, porem este aumento não se demonstra 

em utilizações dos textos teóricos de Michael, este fato pode ser lido como uma 

dificuldade dos autores teóricos em compreender as formulações e refinamentos teóricos 

do autor ao longo dos anos, este fato corrobora a compreensão de Catania (1993) da falta 

de rigor na explicação das modificações terminológicas na obra do autor. 
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1620 - FORMAÇÃO DE ATITUDES, PRECONCEITO E EQUIVALÊNCIA DE 

ESTÍMULOS  

 

BRUNA DA SILVA PEREIRA; STEPHANI VICENTINI ANDRADE; LARISSA 

SANTOS GOMES; LORENA MELO MAGALHÃES; ANA ELISA MAGALHÃES 

TRISTÃO SOUSA; MONIQUE LUZIA SOUZA; VINICIUS SANTOS FERREIRA.  

UFMS - CPAR, PARANAÍBA - MS - BRASIL.  

Palavras-chave: Equivalência de estímulos; Atitude; Preconceito  

 

Alguns estudos de equivalência de estímulos têm investigado a formação de classes de 

estímulos equivalentes relacionados a formação de atitudes e preconceitos. Estes têm 

sido investigados a muito tempo pela Psicologia Social, que tem tratado deles como 

características internas do indivíduo, que mediam a relação deste com o mundo. Para a 

Psicologia Social atitudes seriam variáveis intervenientes que tornariam os indivíduos 

dispostos, de maneira relativamente estável, a serem a favor ou contra coisas ou 

pessoas, influenciando o jeito de pensar, sentir ou agir frente a estes estímulos. Para 

Guerín a Análise do Comportamento pode tratar o que tem sido denominado atitude 

como uma instância do comportamento verbal, atitudes seriam generalizações de relatos 

verbais avaliativas (gosto ou desgosto) com múltiplas funções possíveis: tato, 

intraverbal e/ou mando. A estabilidade das atitudes dependeria de uma relação de 

correspondência entre fazer e dizer, comportamentos diferentes controlados por 

diferentes contingências ambientais, portanto o ambiente externo, e não o interno, 

controlaria a relação entre atitudes e ação. Esta proposta possibilitou a investigação da 

formação de atitude através de processos básicos de aprendizagem mediados pela 

comunidade verbal, como: modelagem, modelação, regras e equivalência de estímulos. 

Alguns autores consideram que a equivalência de estímulos é um processo que pode ser 

responsável pela formação de novas atitudes, desde que novos estímulos passem a 

compor a mesma classe relacionada a uma atitude já estabelecida. A equivalência de 

estímulos parece prover um paradigma importante para a investigação do surgimento de 

novos comportamentos verbais de categorização social e de preconceito. 
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1426 - COMPORTAMENTO DE ESQUIVA E A ACEITAÇÃO DE EMOÇÕES 

AVERSIVAS  

 

CAROLINE DUTCOVSKY SANTOS; TALITA REGINA DE LIMA CUNHA; 

REGINA WIELENSKA.  

USP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Esquiva; Terapia Analítico-Comportamental; ACT  
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COMPORTAMENTO DE ESQUIVA E A ACEITAÇÃO DE EMOÇÕES 

AVERSIVAS: DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS AO MEDO DE AVIÃO 

 

A esquiva é um comportamento aprendido que consiste em evitar um estímulo aversivo 

ou potencialmente aversivo. Muitos clientes em terapia comportam-se deste modo.  Este 

comportamento pode ser encoberto ou público como, por exemplo, tentar evitar 

sentimentos aversivos nomeados como ansiedade, angústia, medo ou evitar conversar em 

terapia algum conteúdo aversivo direcionado a dificuldades em relacionamentos 

interpessoais. O presente trabalho descreve e analisa o atendimento de uma cliente com 

repertório principal voltado à emissão dos comportamentos de esquiva. A terapia visou à 

ampliação de repertórios alternativos. Os comportamentos de esquiva eram emitidos nos 

mais diversos ambientes. Inclusive, foram avaliados como parte importante no 

agravamento do medo de voar de avião e, no passado, no surgimento do transtorno de 

pânico. As intervenções (descrição de contingências) visaram à discriminação dos 

comportamentos de esquiva emitidos pela cliente e o entendimento de suas funções. 

Adicionalmente, empregou-se procedimentos da Terapia de Aceitação e Compromisso 

(ACT) com o objetivo de promover a desfusão voltada ao medo de viajar de avião e 

técnicas da exposição encoberta do voar.  Tal procedimento vai ao encontro do trabalho 

de ampliação de repertório alternativo aos comportamentos de esquiva, visto que o 

controle que a cliente queria ter sobre seu medo e sobre as reações respondentes sentidas 

também se caracterizava como esquiva. Observou-se como resultado a cliente realizar a 

viagem de avião relatando não apresentar o ataque de pânico sem tentar controlar e/ou se 

esquivar do medo e da ansiedade, chegando a verdadeiramente apreciar o voo. Ocorreu 

também a diminuição na frequência de comportamentos de esquivar-se das emoções 

aversivas em situações de relacionamento pessoal e profissional. 
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1476 - AS RELAÇÕES ENTRE COMPORTAMENTO VERBAL PÚBLICO E 

PRIVADO NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS LÓGICOS  

 

FRANCISCA ELANE ROCHA DE FREITAS; ANAHISA PEDROSA VITALINO; 

JOSÉ HAROLDO PIMENTEL ROCHA NETO.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Comportamento verbal; Comportamento Público E Privado; 

Delineamento De Sujeito Único  

 

Este exercício teve por objetivo testar a hipótese de que falar publicamente sobre as 

estratégias de resolução aumenta a probabilidade de acertos na resolução de problemas 

lógicos. Questionou-se se a quantidade de acertos em um jogo de lógica seria maior 

quando o participante publicizasse suas auto-regras relativas às estratégias para a 

resolução do jogo, do que quando as seguisse de modo encoberto. Planejou-se realizar o 

exercício com um jovem de 20 anos e verificar se a hipótese se confirmava para esse 

sujeito. O instrumento utilizado foi o “Jogo da Senha”, que consistia basicamente em 
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tentar descobrir, em cada jogada, a combinação (senha) composta por 4 cores diferentes 

dispostas em uma sequência determinada randomicamente pelo jogo. O participante tinha 

10 chances de indicar a combinação correta, e a cada tentativa, recebia indicação de se a 

cor escolhida fazia ou não parte da senha que almejava descobrir e/ou se estava na posição 

correta. Considerou-se cada cor clicada para tentar compor a senha como 1 tentativa, e 

como acertos a soma do número vezes que indicou uma cor presente e/ou em posição 

correta. O exercício teve três fases. Fase zero: na qual o participante realizou duas jogadas 

apenas como treino (não contabilizadas para fins de resultados). Fase 01: duas jogadas 

sem apresentar nenhum tipo de vocalização acerca de sua estratégia para a resolução do 

jogo. E fase 02: duas jogadas, dessa vez explicando oralmente sua estratégia em cada 

tentativa. Em cada uma das duas fases, a quantidade de tentativas foi 74, das quais foram 

acertos 55% na fase 01 e 43% na fase 02.  Assim, é possível concluir que, para esse 

sujeito, nesse exercício, a hipótese foi refutada, o ato de falar publicamente sobre suas 

estratégias de resolução do problema não alterou para mais a probabilidade de acertos. 

Esse resultado, então, fortalece a importância de se adotar um viés idiográfico, e de se 

analisar cada caso como único, considerando suas idiossincrasias. 
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1481 - A DOENÇA DE PARKINSON SOB A PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA 

COMPORTAMENTAL  

 

DIRCE SANCHES RODRIGUES1; ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE 

SOUZA2.  

1.UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2.INSTITUTO 

EDUCATIE DE ENSINO E PESQUISA, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Parkinson; Variabilidade Comportamental; Análise do 

Comportamento  

 

Estima-se que em 2030 a população idosa no Brasil representará 13,44% da população. 

Com isso, doenças típicas deste período também se tornaram mais frequentes, entre elas 

a Doença de alzheimer e Doença de Parkinson (DP). A DP é causada pela degeneração 

dos neurônios dopaminérgicos, que possui como uma das funções o controle dos 

movimentos musculares. Apresenta-se como quadro clínico, bradicinesia, tremor de 

repouso, rigidez e instabilidade postural. Consequências psicológicas como perda de 

independência nas atividades de vida diária, limitações em diversas atividades que 

comprometem a participação social, fatores esses que podem influenciar na qualidade de 

vida (QV). Neste sentido, pretendeu-se descrever as possibilidades de aplicação da 

análise do comportamento em intervenções para a pessoa com DP, contribuindo para a 

melhoria na QV. Para o estudo foi realizado levantamento bibliográfico relacionado a DP 

e bases teóricas do Behaviorismo Radical e Análise do Comportamento. Posteriormente, 

realizou-se a análise do comportamento em relação a DP e as possibilidades de 

intervenção. Pode-se identificar que o indivíduo ciente das contingências de reforço às 

quais responde, está em melhores condições para alterá-las, de forma a produzir 

comportamentos e sentimentos desejados, como o aumento da autoconfiança, autonomia 

e competência social, fatores influenciados pela DP. Dessa forma, conclui-se que variar 
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comportamento é uma forma de selecionar novos comportamentos, aumentando a 

chances de entrar em contato com contingências reforçadoras e adaptar-se a novas 

situações advindas com a DP, como as limitações físicas. 
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1612 - O COMPORTAMENTO VERBAL DE SHERLOCK HOLMES: ENTRE 

CETICISMO E INDÍCIOS DE MENTALISMO  

 

ANAHISA PEDROSA VITALINO; GLAUTON JOSE BARROSO UCHOA.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Sherlock Holmes; Comportamento Verbal; Mentalismo  

 

Uma das características da Análise do Comportamento é que na sua filosofia behaviorista 

radical apresenta-se uma versão explicativa dos comportamentos alternativa ao que se 

costuma chamar de mentalismo. Tendo em vista que o termo mente ora aparece numa 

semântica localizacionista, ou seja, como um lugar ou espaço no qual ocorrem eventos, 

ora como ator de um domínio próprio, percebe-se que ainda é um termo bastante funcional 

e recorrente no comportamento verbal de pessoas no meio acadêmico, celebridades, bem 

como personagens fictícios célebres, sobretudo do Ocidente.  Um caso que chama atenção 

é o do personagem Sherlock Holmes, de A. Conan Doyle, que apesar de ostentar extremo 

ceticismo e basear suas investigações e deduções em critérios lógicos e científicos, recorre 

a usos mentalistas tanto nos livros como em séries e filmes. No presente trabalho, 

destacou-se alguns trechos de cenas, analisando-se o comportamento verbal de Sherlock 

em contextos relacionados a emissão de comportamentos privados, sobretudo o de 

lembrar e deduzir e comparou-se com quais instrumentos audiovisuais os produtores da 

série britânica Sherlock utilizam para ilustrar a experiência privada do personagem. 

Constatou-se que apesar de manipular o ambiente e se comportar verbalmente, 

hipotetizando e deduzindo em função de evidências, de eventos naturais, e descrições em 

função de propriedades ambientais, em comportamentos privados, sobretudo o de 

lembrar, o termo mente, é recorrentemente usado, sendo criado inclusive o termo “mind 

palace”, suposto lugar onde Sherlock “visita” para lembrar de cenas que ajudem na 

resolução de seus problemas e enfim reforçando assim possíveis explicações mentalistas 

para o comportamento de lembrar. “Sempre que um comportamento parece intencional, 

inteligente ou privado, as pessoas são tentadas a avançar o sinal e supor que ele envolve 

a mente”. 
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1334 - COMPORTAMENTOS DISFUNCIONAIS DE ESQUIVA SOCIAL: 

ESTUDO DE CASO DE FOBIA SOCIAL  

 

JADER GABRIEL MILSTED; PATRICIA GUILLON RIBEIRO.  

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL.  
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Palavras-chave: fobia social; estudo de caso; esquiva social  

 

A fobia social (transtorno de ansiedade social) é um dos problemas de saúde mental mais 

prevalente na população geral e gera consequências aversivas em diferentes ambientes 

onde o sujeito se comporta, como o profissional, acadêmico e relacionamentos 

interpessoais. O indivíduo que apresenta classes de respostas características do quadro de 

ansiedade tem a tendência de se esquivar de situações onde pode ser avaliado. O presente 

trabalho tem por objetivo construir um estudo de caso de um cliente de 26 anos que busca 

por terapia em uma clínica escola apontando como queixa comportamentos disfuncionais 

de esquiva social em ambientes profissional, acadêmico e relacionamentos sociais. Desde 

a infância, relata dificuldades de relacionar-se socialmente. Foram realizadas 21 sessões, 

onde a intervenção teve como objetivo a realização de dessensibilização sistemática 

diante de estímulos que geravam ansiedade. O acompanhamento psicoterapêutico atingiu 

o objetivo de proporcionar ao cliente condições de submeter-se a situações como o 

ambiente universitário, profissional e atividades sociais, podendo fazer a discriminação 

das contingências o que favoreceu o controle das respostas emocionais. 
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1338 - SEXO DO SUJEITO E SUA INFLUÊNCIA NO COMPORTAMENTO DE 

HUMANOS  

 

GABRIEL MEIRELLES NASSER; TATIANY HONÓRIO PORTO.  

PUCPR, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise experimental do comportamento; Sexo; humanos  

 

Existe uma variedade de estudos com animais não humanos que sugerem que o sexo é 

uma variável que afeta o comportamento e esse efeito pode ser modificado por 

manipulações hormonais ou castrações. Considerando que a análise do comportamento 

se utiliza de experimentos com animais não humanos para fazer suposições sobre o 

comportamento humano, o presente estudo teve como objetivo investigar a frequência 

com a qual pesquisadores brasileiros mencionavam, controlavam, ou analisavam o sexo 

dos seus participantes humanos como uma variável independente. Foi feita uma busca 

bibliográfica usando as palavras chaves: análise do comportamento, behaviorismo 

radical, análise experimental do comportamento, esquemas de reforçamento, esquemas 

de reforço, equivalência de estímulos, e reforçamento, todas em conjunto com o termo 

humanos nas bases de dados CAPES, LILACS, PEPSIC e IBICT. Foram incluídos todos 

os artigos, teses, e dissertações que se baseavam na filosofia e metodologia da análise 

experimental do comportamento, que tivessem como participantes seres humanos e 

fossem publicados no Brasil, até o ano 2014. No total 102 pesquisas foram coletadas. 32 

dos estudos incluídos na análise mencionavam quantos participantes haviam de cada sexo 

sem ser possível identificar o sexo de cada participante individual, 30 davam detalhes 

específicos do sexo dos participantes, 29 não faziam nenhuma menção do sexo, e 12 

pesquisas se referiam genericamente a “ambos os sexos”.   Nenhum estudo coletado 

analisava o sexo como uma variável independente, e por tanto não foi possível em 
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primeiro momento confirmar se os achados em estudos feitos com animais que 

manipulavam o sexo teriam resultados semelhantes com humanos. 
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1347 - “MINHA MENTE É MINHA ARMA”: UMA ANÁLISE DO 

COMPORTAMENTO VERBAL DE TYRION LANNISTER  

 

GLAUTON JOSE BARROSO UCHOA; LAISA SOARES DE LIMA.  

UFC, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Comportamento Verbal; Inteligência; Tyrion Lannister  

 

Para análise do comportamento, o conhecer, ou o conhecimento está relacionado 

sobretudo a discriminação de contextos e emissão de comportamentos adequados para 

obtenção de reforço. Assim, comportamentos “corretos” são reforçados e 

comportamentos “errados” são punidos resultando num histórico que influencia 

probabilisticamente os acertos e erros futuros. Analisa-se aqui, o comportamento verbal 

do personagem Tyrion Lannister criado pelo escritor George R. R. Martin, presente na 

série britânica Game of Thrones, um anão nobre reconhecido por sua boemia e 

inteligência. A pergunta feita foi: seria Tyrion de fato inteligente? Para tal resposta, 

analisou-se alguns de seus comportamentos verbais e não verbais durante as cinco 

primeiras temporadas da série e constatou-se uma extrema habilidade de emitir 

comportamentos adequados em função do contexto para obtenção de reforçadores, 

sobretudo quando relacionado à sua sobrevivência (manter-se vivo), através de 

manipulação de regras e de equivalência de estímulos; emissão de respostas verbais 

irônicas quando o contexto impedia a apresentação de estímulos aversivos; e ainda de uso 

de operantes verbais como controle aversivo para o comportamento de outros 

personagens. Conclui-se assim que baseando-se nos comportamentos de Tyrion, pode-se 

apontar como um dos personagens mais “inteligentes” da trama e com habilidades verbais 

refinadas que, combinadas com outras variáveis, permitem quase sempre alterar o 

ambiente de modo a obter as consequências que almeja produzir. 
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1374 - INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS BASEADAS EM ANÁLISE 

FUNCIONAL: UM ESTUDO DE CASO COM CASAL  

 

GÉSSICA DE DE SOUZA ZULIANI; JANNAYNE BOCHIO; LUIZ GUSTAVO 

CATTANEO JUNIOR.  

UNIPAR, DOIS VIZINHOS - PR - BRASIL; UNIPAR, CHOPINZINHO - PR - BRASIL; 

UNIPAR, CHPINZINHO - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise Funcional; Casal; Terapia Comportamental  
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Este estudo de caso teve como objetivo, analisar e identificar as mudanças 

comportamentais de um casal com queixas relativas à falta de entendimento e diálogo, 

buscando assim ampliar e expandir seu repertório como casal. Buscou-se através de 

análises funcionais de possíveis variáveis de controle investigar e interpretar as relações 

de dependência dos comportamentos deste casal. Participaram das intervenções duas 

psicólogas e um casal, ele com 51 anos e ela 47 com anos, casados há 25 anos. Esta 

pesquisa é um estudo de caso clínico com delineamentos entre queixas, intervenções e 

resultados. As queixas apresentadas pelo casal eram as constantes discussões com falta 

de entendimento e diálogo. Os objetivos dos atendimentos foram identificar com o casal 

ao longo de 13 sessões, através das estratégias clínicas utilizadas como: modelação e 

modelagem, quais os comportamentos e consequentes um produzia no outro. As brigas 

constantes entre eles eram ocasionadas por uma falta de repertório verbal, para isso as 

principais intervenções eram baseadas em produzir reforçadores para ambos realizando 

treinamentos disso em sessão para que esse novo repertório se instalasse e se expandisse 

para vida cotidiana do casal. Cita-se a importância do vínculo e relação terapêutica para 

o resultado positivo deste processo, houve uma adesão satisfatória por parte do casal ao 

tratamento, o que permitiu para ambos um maior autoconhecimento e capacidade de 

assumir seus papeis na relação, melhorando assim a convivência entre eles. 

Palavras – chave: Análise Funcional; Casal; terapia comportamental; 
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1448 - PSICOLOGIA NA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO PROMOVENDO 

MUDANÇAS NO SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO GENÉTICO  

 

RENATA GROSSI; GUILHERME GOMES DOS SANTOS; MARINA ROCHA 

ZANI; YURI LELIS RAFAEL; GABRIELA DE CAMPOS AGUIAR; BARBARHAT 

CRHYSTINA SUEYASSU; GABRIELA SABINO; THAIS CONCEIÇÃO DA SILVA; 

MARIANA ALVES VENCESLAU; JESSICA CRISTINA EURICH.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Aconselhamento Genético; Análise do Comportamento; Variáveis 

ambientais  

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar as modificações implantadas pela 

Psicologia no Aconselhamento Genético da Universidade Estadual de Londrina com base 

na análise das variáveis ambientais encontradas na prestação desse serviço ao longo de 

10 anos. As informações foram coletadas através do acesso ao banco de dados dos 

pacientes; entrevistas com os usuários, alunos e profissionais da equipe e por observação 

direta dos atendimentos realizados.  Foram organizadas e analisadas em categorias quanto 

aos usuários: aspectos sociodemográficos; diagnósticos e atendimentos; dificuldades 

encontradas e estrutura familiar e quanto ao serviço: atendimentos que o compõem; 

estrutura e formação da equipe; etapas de acompanhamento dos casos. A identificação 

das variáveis que poderiam ser modificadas levou a implantação de melhorias, quanto aos 

serviços: atendimento do usuário/familiares pela psicologia em todas as etapas do serviço 

(da entrevista inicial, estudo do caso, devolutiva do resultado ao suporte psicológico); 
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elaboração e implantação da Entrevista Incial e do Protocolo de Acompanhamento, do 

Manual do Usuário e de recursos psicoeducativos,  favorecendo a apresentação e 

aquisição de comportamentos de: adesão; enfrentamento e manejo da problemática; 

tomada de decisão e resolução de problemas. Quanto à estruturação e à capacitação da 

equipe, dividiu-se em frentes de trabalho; promoveu-se a descrição e análise dos cargos, 

seleção e treinamento dos membros; elaboração e implantação do Manual do estagiário; 

promoção de eventos acadêmicos e sociais, aumentando a qualidade dos atendimentos e 

satisfação dos membros. Com os ganhos para os usuários e profissionais a equipe está em 

constante avaliação e análise de possíveis mudanças e manejos de contingencias que 

possam tornar o SAG-UEL, mais eficiente e humanizado. 
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1466 - PROPOSTA DE MODELO COMPORTAMENTAL DE PROTOCOLO DE 

TREINAMENTO PARA TRABALHO OPERACIONAL (OBM)  

 

RENAN VERMEULEN NOCETI.  

UFSC, FLORIANOPOLIS - SC - BRASIL.  

Palavras-chave: Programação de condições para desenvolvimento de comportamentos; 

Programação de Ensino; Treinamento organizacional  

 

O objetivo é apresentar um modelo de protocolo para orientar treinamentos a partir de um 

padrão operacional descrito de forma comportamental, que sirva de referência para 

programação de contingências para desenvolvimento de comportamentos nas 

organizações de trabalho (OBM). O modelo foi elaborado e testado em uma intervenção 

de consultoria organizacional, em uma empresa de distribuição atacadista de alimentos. 

Foram descritas 1500 classes de comportamentos em um padrão, relativas a atividades 

operacionais executadas no armazém. Participaram do treinamento 19 sujeitos, durante o 

turno normal de trabalho, com auxílio do protocolo, prancheta e caneta, sinalizando (e 

orientando) imediatamente operações em conformidade ou não com o padrão. Os 

registros pós-treinamento foram sistematizados em uma tabela. Foram gastas 272 horas 

com programação e execução de treinamento. O protocolo consiste em uma página, onde 

preenche-se o nome do sujeito, data, início e término de sessão de treinamento, contendo 

uma tabela com uma coluna de abreviaturas resumindo todas as atividades do padrão a 

serem observadas/orientadas, e uma coluna em branco para códigos como acertos (✓), 

erros (X) ou orientações (E). Das características do protocolo, destacam-se, durante a 

aplicação: (1) rápido de preencher; possibilita (2) visualizar rapidamente quais atividades 

do padrão completo falta observar/orientar; (3) verificar o que já foi feito em sessões 

anteriores, continuando de onde parou; (4) sinalizar rapidamente atividades já aprendidas, 

evitando orientações desnecessárias, otimizando o treinamento. A forma de tabulação 

possibilita (5) identificar rapidamente em quais atividades houve mais acertos, erros ou 

exigiram mais orientação, e (6) para quais funcionários, indicando necessidades de 

reforço ou melhorias no padrão ou ambiente de trabalho. Os dados facilitam a verificação 

de eficácia do treinamento em longo prazo, com quantificação precisa, e o custo médio 

(tempo) de treinamentos futuros. 
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1479 - APOIO PSICOLÓGICO PARA A PACIENTE COM SÍNDROME DE 

TURNER E SEUS FAMILIARES: FOCO NA PROBLEMÁTICA  

 

JESSICA CRISTINA EURICH; VANIA GALBES; TALYTA DE SOUZA LIMA; 

JULIANA DE GODOY; JESSICA CAROLINE FAGANELLO; RENATA GROSSI; 

WAGNER JOSÉ MARTINS PAIVA; MARINA ROCHA ZANI; YURI LELIS 

RAFAEL; GUILHERME GOMES DOS SANTOS.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Síndrome de Turner; Apoio Psicológico; Qualidade de Vida  

 

Apoio psicológico caracteriza-se por uma intervenção psicoeducativa e psicoterapêutica 

centrada na problemática do paciente/família, ofertadas aos usuários do Serviço de 

Aconselhamento (SAG-UEL). O presente estudo tem como objetivo apresentar o Apoio 

Psicológico com uma adolescente de 15 anos diagnosticada com Síndrome de Turner 

(ST), que acomete apenas mulheres e traz comprometimento nos órgãos 

sexuais/reprodutores e no desenvolvimento das características sexuais secundárias. O 

atendimento vem sendo realizado há mais de 3 anos, totalizando 33 sessões com 

periodicidade variada variando de acordo com a problemática e questões relacionadas 

com a necessidade da paciente/família. As sessões tiveram duração de 1 hora (meia hora 

com a paciente e familiar e depois mais meia hora separados). Os registros a as 

supervisões foram feitos após cada sessão. Hipóteses funcionais norteadoras dos 

atendimentos: instrumentalizar a paciente/família em relação ao desenvolvimento 

humano e as características da ST pode diminuir o impacto negativo do resultado e 

ensinar repertórios de adesão, enfrentamento, tomada de decisão e resolução de 

problemas, pode favorecer a melhora na qualidade de vida da paciente/família de modo 

geral. Tanto a paciente como a família conseguiram descrever verbalmente as 

características da ST e sobre a importância de variáveis culturais no desenvolvimento 

humano; a paciente, com ajuda da família realizou todas as consultas, cirurgias e 

procedimentos que antecediam o tratamento hormonal, além de se organizarem ao longo 

desse tempo para a mesma fazer o implante de silicone nas mamas; terminou o ensino 

médio e deu início a um curso profissionalizante de seu interesse. Vem sendo trabalhado 

aspectos da sexualidade e interesse por relacionamentos sociais e amorosos. Conclui-se 

que a paciente/família vem apresentando comportamentos promotores de saúde e de 

tomada de decisões nas diferentes áreas da vida. 
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1543 - ANÁLISE DO PAPEL DO LÍDER ATRAVÉS DO PROGRAMA HELLS' 

KITCHEN  

 

MARINTHIA CARCANO MARTINS; JOÃO PAULO RIBEIRO; LUDEMILA DOS 
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SANTOS ALMEIDA.  

UFMS, CAMPO GRANDE - MS - BRASIL.  

Palavras-chave: Líder; OBM; Hell's kitchen  

 

Hell's Kitchen: Cozinha sob Pressão é um talent show de culinária brasileiro exibido pelo 

SBT. É baseado no formato original Hell's Kitchen exibido pela ITV no Reino Unido. 

Apresentado por Carlos Bertolazzi.o programa conta com dezesseis aspirantes a chefs de 

cozinha, que são divididos em duas equipes (vermelha e azul) a cada episódio um novo 

desafio é lançado e ao fim um participante é eliminado. O objetivo deste trabalho é 

realizar uma ponte entre a figura do chef com o papel do líder dentro das organizações. 

Pensando que o líder é o responsável por disponibilizar reforçadores e punições aos 

subordinados, fornecer controle no grupo seja por regra ou contingencia, modela os 

comportamentos, por modelagem e modelação e indica os comportamentos desejados e 

com alta probabilidade de serem reforçados. Apontamos sobre a importância de analisar 

as contingencias e variáveis que controlam o comportamento do próprio líder.  Ao fim do 

trabalho será possível identificar essas variáveis e mostrar através da análise funcional, 

tanto do programa de televisão quanto do comportamento do líder na organização hell's 

kitchen. 
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1579 - UM OLHAR DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO SOBRE A ARTE 

NA HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE  

 

LILIAN CRISTIANE ALMIRÃO JULIANI.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Humanização; Sensibilizarte; Hospital  

 

Humanizar consiste na valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de 

produção de saúde, desde os usuários, trabalhadores e gestores. De acordo com o 

HumanizaSUS, cartilha que traz os princípios da Política Nacional de Humanização 

(PNH), é garantido por lei o processo de produção em saúde, que é entendido como uma 

vida com qualidade e não como a ausência de doença. Garantindo assim a universalidade, 

a integralidade e a equidade da atenção em saúde. Nesse contexto, o Projeto de Extensão 

“Sensibilizarte”, vinculado a Universidade Estadual de Londrina, busca a humanização 

através da arte. Existem quatro frentes de atuação: palhaço, contação de histórias, 

artesanato e música. Os colaboradores são estudantes de diferentes cursos da saúde que 

passam por capacitações, posteriormente intervem dentro de algumas alas do hospital. 

Cada frente tem seu tipo de intervenção. Na Contação de História, que será abordado 

neste trabalho, é a partir de uma história lúdica que visamos a promoção de vínculo, que 

é determinado como contingências de reforço. Diante disso, poderá ocorrer uma abertura 

para que o paciente possa se expressar através de comportamentos verbais ou não verbais. 

Na sequência é questionado se ele tem alguma história para nos contar, permite-se então 
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que o paciente traga sua bagagem de vida, seus sentimentos, suas angustias e outras tantas 

histórias. O projeto ainda promove a “auto-humanização”, que são construídos por meio 

das demandas dentro do contexto hospitalar. Tal qual, o fortalecimento de 

comportamentos importantes para futuros profissionais, como os relacionados à postura, 

expressões faciais e à voz, além dos comportamentos empáticos. Busca-se, também, 

humanizar os profissionais que ali exercem o seu trabalho, através de um processo de 

modelação. Por fim, sintetizaria muito bem nossos objetivos a citação de Skinner: "Os 

homens agem sobre o mundo, modificam-no, e, por sua vez, são modificados pelas 

consequências de sua ação" (1978 b, p. 15). 
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1286 - ABUSO SEXUAL EM MULHERES: UM ESTUDO PRELIMINAR SOB 

ENFOQUE ANALÍTICO -COMPORTAMENTAL  

 

BÁRBARA NATHALIA FERREIRA; MAYARA ZEISER ZEISER DE PAULA; 

VANESSA SIQUEIRA DE MEDEIROS DETTONI.  

UNIPAR, CASCAVEL - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Violência sexual; Mulheres; Análise do comportamento  

 

O abuso sexual constitui-se de atos que objetivam prazer sexual sem o consentimento ou 

compreensão da outra pessoa envolvida. Pode ocorrer de forma sensorial, por estimulação 

e por realização. São interações coercitivas e podem gerar impactos nocivos ao repertório 

comportamental. A pesquisa objetivou verificar a incidência do abuso sexual em 

mulheres e categorizar as formas de violência sexual encontradas, bem como, verificar a 

presença de consequências, foram 205 questionários. Constatou-se que 24% da amostra 

sofreu abuso sexual, 81% dos abusos ocorreram entre 0 e 15 anos, 19% deles foram 

cometidos por algum membro da família, 33% por conhecido e 37% por desconhecido. 

Em 73% dos casos os abusos ocorreram repetidas vezes pelo mesmo abusador. Quanto 

às formas: 65% envolveram carícias ou masturbação; 45% exibição dos genitais; 29% 

propostas de relações sexuais; 10% ser vista nua; 6% estupro e 6% tentativa de estupro. 

As consequências descritas envolvem sintomas do Transtorno de Estresse Pós-

traumático, por tratar-se de um evento de alta magnitude aversiva, independente se houve 

participação direta ou indireta na contingência. Constatou-se que 96% das mulheres 

apresentou consequências, que foram: 65% vergonha; 53% ansiedade; 37% dificuldade 

de intimidade; 35% culpa; 33% dificuldade para confiar. A análise do comportamento 

permite compreender que essas respostas são desenvolvidas em função das contingências 

aversivas e permitem a diminuição ou eliminação da estimulação aversiva, que são 

respostas de fuga/esquiva. Neste sentido, esse conjunto de respondentes e operantes, que 

são sentimentos, estados fisiológicos, cognições e ainda ações observáveis; expressam os 

efeitos nocivos das contingências coercitivas. Portanto, sob o enfoque analítico-

comportamental, o TEPT, aqui relacionado com o abuso sexual, encontra sua explicação 

pela análise funcional, a qual, nesses casos indica que há o desenvolvimento de um padrão 

em respostas de ansiedade ou uma condição de ansiedade. 
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1321 - ANSIEDADE À MATEMÁTICA: DIFERENÇAS DE GÊNERO EM 

ALUNOS DO CENTRO-OESTE BRASILEIRO  

 

ALESSANDRA CAMPANINI CAMPANINI MENDES; MONALISA MUNIZ; JOÃO 

DOS SANTOS CARMO.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Ansiedade à Matemática; Escala de Ansiedade à Matemática; 

Diferenças de Gênero  

 

A ansiedade à matemática é caracterizada por reações fisiológicas, cognitivas e 

comportamentais diante da matemática. O presente estudo objetivou identificar graus de 

ansiedade à matemática, considerando o gênero, em alunos do Ensino Fundamental e 

Médio de uma escola pública do interior do Mato Grosso do Sul. Foi aplicada uma escala 

de ansiedade à matemática a 119 alunos do Ensino Fundamental (35 do 6º ano; 32 do 7º; 

29 do 8º; 23 do 9º), 54 alunas e 65 alunos; e 66 alunos do Ensino Médio, 48 alunas e 18 

alunos (22 do 1º ano; 09 do 2º; 35 do 3º). A escala apresentava 25 situações do cotidiano 

escolar da matemática, e os participantes deveriam escolher uma das seguintes opções: 

nenhuma ansiedade; baixa ansiedade; ansiedade moderada; alta ansiedade; extrema 

ansiedade. Os resultados do teste t de Student, no ensino Fundamental, indicaram que 

houve diferença significativa entre os gêneros masculino e feminino (p=0,03). A média 

de escores do gênero feminino foi de 68,16 e o desvio padrão foi de 16,50, e a do gênero 

masculino foi de 61,67 e o desvio padrão foi de 15,93. No ensino Médio não houve 

diferença significativa (p=0,20). A média de escores do gênero feminino foi de 73,02 e o 

desvio padrão foi de 21,71, e a do gênero masculino foi de 59,72 e o desvio padrão foi de 

15,25. A literatura aponta que essa discreta diferença entre os gêneros masculino e 

feminino pode estar relacionada à maneira pela qual a disciplina é modelada 

culturalmente. 
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1322 - RELATO DE EXPERIÊNCIA: TREINO DE HABILIDADES SOCIAIS 

EM INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA DE GUARAPUAVA-PR  

 

FELIPE MIRANDA BARBOSA1; GREYCI SILVINA LOPES DE ABREU 

HAUPTMANN2; VANESSA APARECIDA DA SILVA3.  

1.UNIGUAÇU, CURITIBA - PR - BRASIL; 2,3.FACULDADE GUAIRACÁ, 

GUARAPUAVA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Habilidades Sociais; Comportamentos Pró-Sociais; Relato de 

Experiência  

 

O relato de experiência refere-se ao relatório de conclusão do Estágio Básico dois, da 
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Faculdade Guairacá da cidade de Guarapuava - PR ofertado como disciplina obrigatória 

do curso de psicologia, sendo desenvolvido por duas acadêmicas do oitavo período e 

supervisionadas semanalmente pelo orientador da disciplina. O estágio ocorreu em uma 

instituição que oferta cursos e oficinas em contra turno escolar para sujeitos socialmente 

vulneráveis.  O estágio ocorreu no período de agosto a dezembro de 2015, tendo como 

fases a observação do ambiente, divisão dos participantes, levantamento da demanda, 

escolha de uma turma para intervenção, produção do plano de intervenção, execução 

deste e devolutiva aos participantes. Para dar início ao planejamento e as intervenções, 

foi escolhido um grupo de crianças de 6 a 10 anos de idade, com dez integrantes, sendo 

sete meninas e três meninos; tendo como objetivos a serem trabalhados as habilidades 

sociais que favorecem um relacionamento saudável e produtivo, sendo eles: o vínculo, a 

interação social, respeito a si próprio e aos demais, meio ambiente e obediência infantil. 

A cada semana estes temas foram trabalhados com a utilização de diversos materiais 

lúdicos como, dinâmicas, jogos educativos, brincadeiras, vídeos ilustrativos e mudas de 

plantas, visando à estimulação social das crianças. O resultado das intervenções foi 

observado através da melhora de comportamentos pró-sociais gradativamente a cada nova 

intervenção e tema trabalhado, tanto de forma individual quanto coletiva, pois foi 

observada uma queda nos comportamentos antissociais, inclusive de bullying e até 

mesmo uma nova posição social enquanto grupo frente as professoras da instituição. 
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PAINÉIS  

 

1328 - UM MÉTODO PARA MEDIR COMPORTAMENTOS DE 

INDISCIPLINA E VIOLÊNCIA ESCOLAR: MANUAL "OBSERVANDO 

ALUNOS"  

 

ANTONIO TORRES MARTINS; ANA CARINA STELKO PEREIRA; CAIO LIMA 

BEZERRA; LILIANE CARDOSO RIBEIRO.  

UECE, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Bullying; Indisciplina; Habilidades sociais  

 

O bullying e a indisciplina são problemas frequentes em escolas, o que demanda maior 

atenção por parte de profissionais, pesquisadores, estudantes e familiares. Em razão deste 

contexto, o estudo e aprimoramento de estratégias que objetivem medir e intervir nessas 

questões são relevantes para contribuir na produção de ambientes favoráveis a uma 

aprendizagem mais efetiva. Visto esta conjuntura, elaborou-se o manual “Observando 

Alunos: um método para medir comportamentos de indisciplina e violência escolar 

envolvendo habilidades sociais”. Este manual foi elaborado com base no cotidiano 

observado em escola pública do Ceará por parte dos autores e de pesquisas sobre 

habilidades sociais e de violência escolar. O manual foi organizado em 1) Fundamentação 

teórica; 2) Métodos utilizados para medir e observar comportamentos; 3) Técnica de 

coleta de dados; 4) Modos e dicas de registros; e, 5) Exercícios para treinamento. A tabela 

de registro dos comportamentos a serem observados foi dividida em comportamentos 

adequados (por exemplo, levantar a mão antes de falar, pedir permissão para sair, 

emprestar material ao colega) e inadequados (como agredir pessoas, gritar, conversar 

durante a aula). O manual estruturou-se a partir da observação de cinco alunos do 5°ano 
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de uma escola durante três meses, em 11 sessões de 40 minutos, os quais foram indicados 

por indisciplina pelos professores. Após essa testagem fundamentada na técnica de 

observação, foram retiradas algumas categorias e outras, melhor operacionalizadas. 

Espera-se que o manual seja empregado para acompanhar intervenções a alunos com 

comportamentos de bullying e indisciplina. 
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1357 - FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À PRESENÇA DE PROBLEMAS 

DE COMPORTAMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA  

 

GABRIELA ZANATA PINHEIRO; MARINA MONZANI DA ROCHA; 

ALESSANDRA LARANJEIRA ODDONE.  

MACKENZIE, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Fatores de risco; Problemas de Comportamento; Saúde Mental  

 

O objetivo do estudo foi identificar associações entre variáveis individuais, ambientais e 

contextuais consideradas de risco para o desenvolvimento infantil e a presença de 

problemas de comportamento em crianças pré-escolares. Na perspectiva adotada, 

entende-se problemas de comportamento como déficits ou excessos comportamentais que 

dificultam o acesso da criança a novas contingências de reforçamento, sendo que estas 

seriam justamente responsáveis por facilitar a aquisição de repertórios relevantes para a 

aprendizagem e o desenvolvimento. A pesquisa foi realizada com 100 responsáveis por 

crianças com idade entre 2 a 4 anos da rede pública, matriculadas em creches localizadas 

na região metropolitana de São Paulo. Os responsáveis responderam, com auxílio das 

pesquisadoras, a um questionário sociodemográfico que investigava a presença de 

diversos fatores de risco conhecidos como variáveis que podem impactar negativamente 

o desenvolvimento. Além disso, preencheram o Inventário dos Comportamentos de 

Crianças de 1,5 a 5 anos (CBCL/1,5-5) para avaliação de problemas internalizantes e 

externalizantes. Comportamentos externalizantes são aqueles que atuam no ambiente e 

os internalizantes estão relacionados a eventos privados. Os resultados obtidos mostraram 

que a ocorrência de altos índices de problemas de comportamento está relacionada aos 

fatores de risco analisados, como nível socioeconômico deficitário, presença de 

psicopatologia parental, e ausência de cuidados parentais. Tais resultados reforçam a 

importância de implementar programas de intervenção precoce. 
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PAINÉIS  

 

1359 - PSICOLOGIA APLICADA AO ESPORTE: UMA INTERVENÇÃO COM 

ATLETAS TENISTAS, DE CATEGORIA INFANTO-JUVENIL  

 

ALEX VALÉRIO SANTOS; ELIANA ISABEL DE MORAES HAMASAKI; 

CAMILA ALMEIDA DA SILVA; LÊNIN MATHIAS TEIXEIRA.  

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  



277 
 

Palavras-chave: Psicologia do Esporte; Análise do Comportamento; Tênis  

 

Em psicologia do esporte, os programas de treinamento buscam instalar comportamentos 

específicos, que possam resultar em melhorias no desempenho do atleta. Frequentemente 

são observados, em atletas, comportamentos que podem atrapalhar o seu desempenho na 

prática do esporte ou durante as competições. O presente projeto faz parte das atividades 

de estágio profissionalizante em psicologia de uma universidade paulistana e buscou 

contribuir para que os atletas alcancem melhor desempenho físico e psicológico. Para 

tanto, inicialmente, foi mapeada a demanda, a partir da apresentação do treinador físico 

de quatro jogadores de tênis, da categoria infanto-juvenil. Foram realizadas observações 

semanais nos treinos, com intuito de observar o desempenho dos atletas e o 

relacionamento deles com o treinador. Além disso, como se tratavam de atletas com 

idades entre 9 e 10 anos de idade, os pais foram convidados a participar do projeto, uma 

vez que, também era objetivo da presente investigação, conhecer as expectativas destes 

em relação a essa atividade esportiva do filho, bem como a repercussão dessas 

expectativas sobre o atleta. Os resultados deste trabalho mostraram que há uma série de 

variáveis que influenciam no comportamento dos atletas, como: os pais – suas 

expectativas e envolvimento; a relação com o treinador; habilidades próprias e do 

adversário; competições entre os colegas de treino, dentre outros. Atualmente, vem sendo 

propostas estratégias de envolvimento da equipe toda: estagiários de psicologia; 

treinadores; família e, ainda, foram incluídos estagiários de nutricionistas e 

fisioterapeutas para o acompanhamento geral dos atletas. 
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1391 - CARACTERIZAÇÃO DE TAREFAS DE CASA PROPOSTAS EM UM 

TRATAMENTO DE PSICOTERAPIA ANALÍTICA FUNCIONAL  

 

GABRIELA ANDERSEN MARTIM; JOCELAINE MARTINS SILVEIRA.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Psicoterapia Analítica Funcional; Tarefas de Casa; Orientação  

 

O objetivo do estudo é caracterizar tarefas de casa propostas a um cliente em um 

tratamento com Psicoterapia Analítica Funcional FAP. O método consistiu em gravar, 

transcrever e categorizar falas de 13 sessões de um tratamento em FAP. Participou um 

cliente de 39 anos, com queixas de “complexo de inferioridade, fuga da realidade e não 

saber dirigir” e uma terapeuta/colaboradora analítico-comportamental habilitada para a 

aplicação da FAP. As sessões foram supervisionadas para garantir a diferenciação entre 

as condições do estudo, as quais alternaram a proposta de tarefa na ordem ABAB. Na 

condição A, as sessões de FAP não incluíram a proposta de tarefa, isto é, ocorreram sem 

os passos 11 e 12 de uma Racional Lógica da FAP, enquanto que a condição B consistiu 

na aplicação dos 12 passos. Para a análise dos dados, o estudo acrescentou, a uma escala 

da FAP (a FAPRS), uma categoria para identificar relatos de comportamentos extra-

sessão. O automonitoramento por meio de SMS® e Whatsapp® foi usado entre as sessões 

com proposta de tarefas. Seis tarefas de casa foram propostas e sete sessões subsequentes 
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a cada tarefa foram analisadas. A comparação da melhora clínica entre as condições foi 

objetivo de um estudo mais amplo, do qual o presente estudo fez parte. Para o presente 

estudo, os dados foram analisados mediante a análise e categorização do registro das 

tarefas, conforme as metas terapêuticas indicadas pela terapeuta semanalmente. Os 

resultados indicaram dois tipos de tarefas de casa, a saber: o treino de autoconhecimento 

(quatro das seis tarefas) e o treino de auto-exposição (duas das seis tarefas). Discute-se a 

prevalência de treinos de autoconhecimento e a importância de avaliação criteriosa do 

caso clínico para a proposta dos treinos de auto-exposição. Discute-se, também, a relação 

entre a tarefa de casa e a idiossincracia da prática clínica, bem como a função da tarefa 

de casa para clientes submetidos à FAP. 
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1397 - INFLUÊNCIAS DO HISTÓRICO DE COMPRA ENTRE DUAS MARCAS 

DE DESODORANTE  

 

HEILA FERNANDA DUTRA DE JESUS; ANDRE VASCOCELOS DA SILVA; 

KEILA MARQUES HONORATO.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, CATALAO - GO - BRASIL.  

Palavras-chave: BPM; História De Compra; Comportamento De Escolha  

 

A presente pesquisa buscou verificar em uma situação experimental de escolha do 

consumidor a influência da história de compra na preferência de escolha destes 

consumidores. Para tanto, baseando-se nos conceitos do Behavioral Perspective Model 

(BPM), modelo o qual propõe que o processo de escolha do consumidor é definido através 

do conjunto da história de aprendizagem do mesmo e do cenário de consumo, foi 

desenvolvido um questionário online utilizando a plataforma do site surveymonkey.com. 

Participaram da pesquisa 24 alunos de uma Universidade Federal de Goiás – Regional de 

Catalão. Os mesmos foram divididos em quatro equipes de 6 indivíduos cada, e para cada 

grupo foram enviados via e-mail os links dos questionários. Para este trabalho foram 

analisados os dados coletados referentes ao produto desodorante, bem como os relatos e 

o questionário de histórico de compra. Os resultados mostraram que há uma grande 

influência do histórico de compra no processo de escolha dos participantes, fato este que 

foram confirmados via relatos. Identificou-se também que além do critério de uso do 

produto, houve critérios que influenciaram o processo de escolha dos consumidores, tais 

como a qualidade do produto e os benefícios dos produtos. Quanto aos atributos dos 

produtos apresentados no Elo Secundário após a escolha das Marcas no Elo Inicial, houve 

maior incidência do atributo informativo “Te deixa mais seguro no dia-a-dia” e do 

atributo utilitário “Fragrância”. 
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1411 - ESTRESSE EM CUIDADORES DE PACIENTES INTERNADOS EM 
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UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA CARDIOLÓGICA  

 

EDUARDO SANTOS MIYAZAKI1; MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS 

MIYAZAKI2; CHRISTIANE MAIA WAETMAN3; NEIDE APARECIDA MICELLI 

DOMINGOS4; CARLA GIOVANNA BELEI MARTINS5.  

1,3.HOSPITAL DE BASE E FAMERP, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - BRASIL; 

2,4.FAMERP, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - BRASIL; 5.IPECS, SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva; Estresse; Análise do comportamento  

 

Avanços científicos e tecnológicos possibilitaram cuidados mais efetivos para pacientes 

com problemas graves de saúde internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). 

Apesar de aumentar as chances de sobrevida, essa experiência está associada a sofrimento 

para o paciente e seu cuidador, pessoa que, com ou sem remuneração, cuida do paciente. 

Por sua próxima associação ao paciente durante o tratamento, o cuidador está submetido 

ao estresse e aos estressores associados à doença, à internação e suas consequências. O 

presente estudo teve como objetivo avaliar nível de estresse, estressores e estratégias para 

lidar com a internação entre cuidadores de pacientes internados em UTI Cardiológica. O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FAMERP. Os participantes 

(n=50) responderam ao Inventário de Sintomas de Stress de Lipp, um questionário sócio-

demográfico e um questionário semi-estruturado sobre estratégias utilizadas para lidar 

com a internação.  Houve predominância do sexo feminino (82%) e de familiares (100%). 

A média de idade foi 44,52 ±13,19;  80% apresentaram sintomas de estresse, 56% na fase 

de resistência, com predominância de sintomas psicológicos (44%). As principais 

dificuldades apontadas pelos familiares foram problemas logísticos (ex.: horário de visita) 

e problemas com a equipe. As principais estratégias para lidar com as dificuldades foram 

busca de apoio social e religioso. Sugestões apontadas para melhorar o serviço estiveram 

relacionadas à necessidade de aprimorar a comunicação equipe-família-paciente. 

Conclui-se que os cuidadores apresentaram sintomas de estresse e que a humanização é 

fundamental em ambientes de UTIs para amenizar o caráter aversivo dessa experiência. 
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PAINÉIS  

 

1415 - MANEJO DE ESTRESSE NA PRÁTICA ANALÍTICO-

COMPORTAMENTAL: CLÍNICA AMPLIADA EM UM GRUPO DE 

BOMBEIROS  

 

CAMILLA AMADORI PEREIRA; CAROLINE GUISANTES DE SALVO TONI.  

UNIPAR, PATO BRANCO - PR - BRASIL; UNIPAR, IRATI - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Clínica ampliada; Manejo De Estresse; Habilidades sociais  

 

Este trabalho objetivou realizar um grupo terapêutico para manejo de estresse com 

bombeiros militares, a partir da fundamentação teórica da análise do comportamento. 

Foram realizados oito encontros de uma hora e meia, iniciando com oito participantes. 
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Foram abordadas as características do estresse, mantenedores e estratégias de 

enfrentamento e relaxamento. Além disso, foram abordados aspectos sobre as habilidades 

sociais de comunicação e assertividade que podem estar diretamente envolvidas aos 

fatores estressantes. No primeiro e último encontro foi aplicado o Inventário de Sintomas 

de Stress de Lipp (ISSL), para avaliação da sintomatologia dos participantes, tendo em 

vista que algumas características do ambiente de trabalho podem gerar um desequilíbrio 

entre o alto esforço e a baixa recompensa, podendo desencadear respostas físicas e 

psicológicas de estresse. Evidências indicam que respostas individuais de enfrentamento 

podem minimizar o impacto negativo das condições do trabalho e diminuir o risco de 

adoecimento. Assim, destaca-se a importância de desenvolver intervenções que buscam 

construir um repertório saudável de estratégias de enfrentamento ao estresse para ampliar 

o controle do trabalhador sobre sua saúde. O programa foi implementado num quartel de 

Corpo de Bombeiros, onde realizou-se previamente o levantamento de demandas através 

de questionário anônimo, para então delinear a intervenção. As sessões continham 

explanações verbais, audiovisuais, vivências, dinâmicas, técnicas de relaxamento, entre 

outras atividades. Os resultados apontaram melhora no quadro de estresse, apontando 

apenas um participante com sintomas de estresse na avaliação pós-teste. Durante o 

processo, houve flutuação do número de participantes, vista a dificuldade de adesão em 

trabalhos com militares, entre outras dificuldades como a falta de local apropriado. Em 

suma, o programa conseguiu alcançar seu principal objetivo, deixando algumas 

observações sobre melhorias para trabalhos futuros. 

 

P - 039 - SESSÃO DE PAINÉIS 1_ 08/09/2016 de 10:00 às 11:30, ÁREA DE 

PAINÉIS  

 

1436 - ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO: RELATO DE 

INTERVENÇÃO EM TERMINAL DA CAPITAL CEARENSE  

 

LARISSA LUZIA OLIVEIRA; STEFFANY ROCHA SILVA; REBECA DE MOURA 

TARGINO; THAYANNE NASCIMENTO DE BARROS; SILVANIA MARIA DA 

SILVA; ANA CARINA STELKO PEREIRA.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise Experimental do Comportamento; Intervenção 

Comportamental; Reforço  

 

Nos terminais de ônibus de Fortaleza pode-se observar, frequentemente, o uso 

inapropriado da fila preferencial existente nas paradas de ônibus dentro do terminal. 

Desse modo, optou-se por realizar uma intervenção, objetivando diminuir a frequência 

do comportamento de pessoas que não têm o direito de utilizarem a fila preferencial nos 

terminais e fazem uso desse recurso. Para tanto, foi escolhida, no terminal da Parangaba, 

a plataforma que engloba as linhas “Antônio Bezerra/Parangaba” e “Antônio 

Bezerra/Parangaba Expresso”. Realizaram-se observações sistemáticas de 20 minutos, 

durante quatro dias úteis. Foi entregue um panfleto que orientava o usuário sobre a 

importância do uso responsável da fila preferencial, objetivando que as pessoas que não 

faziam parte da categoria ”Preferencial” se deslocassem para a fila destinada às demais 

pessoas. Aqueles que assim fizessem, receberiam um segundo panfleto, o qual objetivava-

se estabelecer enquanto um reforçador para a classe de respostas relacionadas ao uso 
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adequado das filas. Inicialmente, ninguém mudou de fila, supôs-se, então, que houve um 

incômodo em realizar a mudança. Ademais, considerou-se, também, que o panfleto não 

indicava nenhum ganho imediato àquele que fizesse a troca. Diante disso, reformulou-se 

o primeiro panfleto, o qual passou a indicar o ganho de um chocolate, caso houvesse 

mudança de fila. Com essa modificação, seis de 22 pessoas (27,2%) mudaram de fila, 

podendo-se considerar que houve uma modificação no responder das pessoas mediante a 

indicação e recebimento de reforço imediato. Objetivava-se continuar a intervenção para 

verificar se a mudança na resposta ocorreu realmente devido a utilização do reforço 

imediato. Porém, devido a limitações no tempo dedicado à intervenção, não foi possível 

realizar o almejado. Espera-se realizar a intervenção novamente para tirar conclusões 

mais precisas e alcançar resultados ainda mais significativos. 
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PAINÉIS  

 

1451 - EFEITO DAS RECOMPENSAS FINANCEIRAS CONTINGENTES NA 

MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA  

 

ANA CLAUDIA GILIOLI MARCONDES1; ISADORA THAÍS DE OLIVEIRA2; 

WILSON ZEM KOVALSKI3; FERNANDA GUTIERREZ MAGALHAES4; HELDER 

LIMA GUSSO5.  

1,2,3,4.UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL; 5.UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA CATARINA, FLORIANÓPOLIS - SC - BRASIL.  

Palavras-chave: Motivação; Recompensas Financeiras; Recompensas Contingentes  

 

O aumento da utilização de recompensas no âmbito organizacional tem fomentado 

críticas e especulações sobre os prejuízos dessas estratégias. Pesquisadores de orientação 

cognitivista afirmam que a retirada da recompensa extrínseca (reforço arbitrário) acarreta 

na supressão da motivação intrínseca (reforço natural). No entanto, estudos empíricos de 

base analítico-comportamental indicam que não há diminuição da motivação. Apesar 

destes resultados ainda é controversa a conclusão sobre haver ou não efeitos negativos da 

utilização de recompensas contingentes na motivação. O presente trabalho teve como 

base um estudo empírico de orientação analítico-comportamental. Foram replicadas 

parcialmente algumas das condições experimentais. Para tanto, participaram do 

experimento 4 estudantes universitários. Foi realizado um experimento com delineamento 

A-B-A’ de sujeito único e a atividade experimental consistiu em jogar videogame e/ou 

realizar uma atividade de colocar miçangas em um fio de silicone. Em todas as fases a 

atividade de miçangas foi remunerada, apenas na fase B o videogame também recebeu 

incentivo financeiro. Para 3 dos 4 participantes a inclusão da recompensa financeira 

contingente exerceu controle sob o engajamento na atividade de jogar videogame, o que 

sugere que a recompensa extrínseca desempenhou papel motivacional importante. A 

retirada do incentivo financeiro contingente a jogar videogame não resultou na 

diminuição do tempo de engajamento na atividade em comparação com a linha de base 

(A), indicando que não houve diminuição da motivação intrínseca, o que fortalece os 

dados do estudo original. Os resultados sugerem uma redução temporária no interesse 

pela atividade, o que pode ser explicado pelo efeito de uma operação abolidora. 
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P - 041 - SESSÃO DE PAINÉIS 1_ 08/09/2016 de 10:00 às 11:30, ÁREA DE 

PAINÉIS  

 

1475 - AUTORREVELAÇÃO DO TERAPEUTA EM UM PROCESSO DE 

PSICOTERAPIA ANALÍTICA FUNCIONAL COM ADOLESCENTE  

 

LAURA MALAGUTI; SONIA BEATRIZ MEYER.  

USP, SAO PAULO - SP - BRASIL; USP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Psicoterapia Analítica Funcional; Autorrevelação do terapeuta; 

Adolescente  

 

A autorrevelação tem sido apontada, sobretudo no escopo da Psicoterapia Analítica 

Funcional (FAP), como um elemento fundamental para o estabelecimento de relações 

interpessoais de intimidade, e estudos recentes sugerem que ela possa ser utilizada como 

uma importante estratégia do terapeuta para a evocação e consequenciação de 

Comportamentos Clinicamente Relevantes (CCRs) em sessão. Esse estudo tem como 

objetivo identificar relações entre as respostas de autorrevelação do terapeuta e a 

qualidade do conteúdo temático abordado por um cliente adolescente em um processo de 

FAP. Foram categorizadas, de acordo com o Eixo II-1 do Sistema Multidimensional de 

Categorização de Comportamentos na Interação Terapêutica (SiMCCIT), oito sessões 

conduzidas com um cliente de 12 anos de idade e classificação limítrofe para Transtorno 

Desafiador Opositivo (TDO) segundo o Child Behavior Checklist 16-18 (CBCL/6-18), 

sendo as classes temáticas divididas em com ou sem conteúdo significativo para a terapia. 

A frequência das categorias de tema do cliente foi correlacionada com a frequência de 

falas de autorrevelação do terapeuta e com suas categorias temáticas. Foi obtido um 

coeficiente de correlação linear   = 0,9755 entre a frequência de falas com conteúdo 

significativo do cliente e do terapeuta ao longo das sessões analisadas, enquanto o 

coeficiente encontrado entre a frequência de autorrevelações com conteúdo significativo 

do terapeuta e a emissão de falas significativas pelo cliente foi de   = 0,6482. Esses 

resultados sugerem que a emissão de autorrevelações seja um mecanismo importante, 

ainda que não central, na evocação e consequenciação de CCRs no processo terapêutico. 
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1512 - A INFLUÊNCIA DA MARCA E DE SEUS ATRIBUTOS NA ESCOLHA 

DE COSMÉTICOS  

 

FRANCYELE SILVA ROCHA1; BÁRBARA DAYSE ANTUNES BENTO2; 

RENATA LIMONGI FRANÇA COELHO SILVA3.  

1,2.UFG, CATALÃO - GO - BRASIL; 3.CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE 

CATALÃO, CATALAO - GO - BRASIL.  

Palavras-chave: COMPORTAMENTO DE ESCOLHA; BPM; NÚMERO DE 

ALTERNATIVAS E ATRIBUTOS  
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Esta pesquisa procura fazer uma abordagem sobre a influência da marca e de seus 

atributos na escolha de cosméticos. Nesse sentido é importante conhecer o 

comportamento do consumidor, bem como a dinâmica da situação de compras. Desse 

modo, o objetivo geral deste trabalho consiste em verificar o efeito do número de itens 

associados à marca de cosméticos na preferência de escolha, analisando se os reforços 

utilitários ou informativos podem influenciar na escolha da marca. O método de coleta de 

dados trata-se de uma pesquisa de campo com os universitários de disciplinas eletivas, 

composta por duas fases, na primeira foi aplicado um questionário sócio – demográfico 

do padrão de compras para 66 alunos e na segunda 12 desses alunos responderam um 

questionário online desenvolvido utilizando a plataforma do site surveymonkey.com, 

onde foi apresentado uma Sequência Experimental. A pesquisa será explicativa, pois irá 

explicar os motivos que levam os universitários a escolher cosméticos e se a marca é a 

principal responsável por esta escolha, ou se os atributos podem influenciar na compra. 

Foi utilizado à pesquisa bibliográfica, abordando sobre marketing, comportamento do 

consumidor e o Modelo da Perspectiva Comportamental da Compra e Consumo (BPM). 

A análise sugeriu que os alunos já têm um histórico de compra e o que pesa na escolha 

das marcas são características mais voltadas para reforços utilitários, e que o número de 

alternativas não teve grande relevância na escolha. 
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1542 - O DISCURSO MIDIÁTICO SOBRE A MAIORIDADE PENAL  

 

ELISA TAVARES SANABIO HECK; SARAH SOYER TOLENTINO.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, GOIANIA - GO - BRASIL.  

Palavras-chave: Mídia; Maioridade Penal; Jornal Folha De Sao Paulo  

 

O objetivo deste estudo é refletir a respeito do discurso da Folha de São Paulo sobre a 

maioridade penal e dos possíveis desdobramentos sobre a opinião pública, conhecimento 

socialmente construído, sob a ótica teórica da mídia como uma agência de controle. Para 

isso, realizou-se uma análise inicial do título das reportagens sobre maioridade penal, no 

site do Jornal Folha de São Paulo, doze dias antes da primeira votação e doze dias antes 

da segunda votação da PEC 115/2015 na Câmara dos Deputados. Além disso, realizou-

se uma análise inicial dos comentários postados nessas reportagens, categorizando-os em 

Contrários a Redução (CR), favoráveis a Redução (FR), Apoiam Mudança no ECA 

(AME) e Não se Posicionam (NP). No total foram analisadas 12 reportagens e 250 

comentários. Os resultados apontam que 50% do total de reportagens descrevia os votos 

dos deputados ou não demonstraram um posicionamento em seu título sobre o assunto, 

41,6% apresentavam em seu título posicionamentos contrários a redução da maioridade 

ou apresentavam alguma argumentação contrária a redução da maioridade penal e 8,4% 

das reportagens apresentava um título que se refere a uma pesquisa que aponta o apoio da 

população a redução da maioridade penal. Sobre os comentários, do total, 54,4% NP; 36,4 

% FR; 5,2% CR e 4% AME. Sendo assim, por meio dos comentários não pode-se afirmar 

que a construção social do conhecimento estava sob controle do posicionamento da FSP 
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exposto no editorial e nem sobre controle da maioria das reportagens que exponham 

posicionamentos contrários a redução da maioridade penal. 
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1550 - ENSINO DE SEGUIMENTO DE DIREÇÃO DE OLHAR PARA UMA 

CRIANÇA AUTISTA  

 

CAROLINA COURY SILVEIRA1; A RIOS2; BRUNA ROMERO3; GISELLE 

PROVÊNCIO4; PAULA ALBANO5; JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA6; CAMILA 

DOMENICONI7.  

1,6.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL; 

2,3,4,5.FUNDAÇÃO PANDA, RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL; 7.UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO CARLOS, SÃO CARLOS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Autismo; Tomada De Perspectiva; Atenção Conjunta  

 

O comportamento de seguir a direção do olhar de outro indivíduo a um objeto de interesse 

tem sido considerado pré-requisito para emissão de respostas mais complexas de atenção 

conjunta e tomada de perspectiva. Frequentemente, crianças com autismo apresentam 

déficits severos neste repertório. O objetivo deste experimento foi estender os resultados 

de Gould, Tarboux, O’hora, Noone e Bergstrom (2011), em que um participante autista 

deveria aprender a seguir o olhar de uma figura modelo, isto é, a fotografia de uma cabeça 

de perfil direcionada para um objeto à sua esquerda ou direita. Para isto foi realizada uma 

replicação do procedimento de treino de múltiplos exemplares, com modificações no 

ensino e nos testes que visaram produzir maior acurácia da generalização dos 

comportamentos ensinados para contexto natural, isto é, com pessoas e objetos reais. 

Após o ensino, o participante demonstrou generalização das respostas para novas figuras 

e também para pessoas e objetos do ambiente natural, com desempenhos acima de 85% 

nos pós-testes. Os resultados replicam o estudo original, e são discutidas as implicações 

destes achados para o desenvolvimento de um repertório de tomada de perspectiva por 

uma orientação analítico-comportamental, e para o desenvolvimento de intervenções 

efetivas. 
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1575 - A PERCEPÇÃO EM SAÚDE COMO FATOR INTERVENIENTE NA 

EMISSÃO DE COMPORTAMENTOS DE CUIDADO EM IDOSOS  

 

ANANDA VIEIRA MORAES1; ODACYR ROBERTH MOURA DA SILVA2; SUELY 

MARIA RODRIGUES3.  

1,3.UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE, GOVERNADOR VALADARES - MG - 

BRASIL; 2.UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA - ES - 

BRASIL.  
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Palavras-chave: Percepção; Envelhecimento; Comportamento  

 

O aumento da expectativa de vida precisa vir acompanhando do cuidado em saúde. A 

percepção do idoso sobre sua saúde e a atenção que ele recebe servem para preservar sua 

autonomia e capacidade de lidar com as dificuldades que aparecem decorrentes do 

processo de envelhecimento. Este estudo teve por objetivo identificar a percepção em 

saúde e suas práticas entre indivíduos idosos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) 

do município de Governador Valadares. Trata-se de um estudo transversal, descritivo, de 

abordagem qualitativa. A amostra foi constituída por 10 indivíduos de 60 anos ou mais 

usuários da Estratégia de Saúde da família (ESF) de Governador Valadares. Os dados 

foram submetidos à Análise de Conteúdo conforme proposto por Bardin e discutidos à 

luz da Teoria da Percepção de Skinner. O desenvolvimento deste estudo respeitou todos 

os preceitos éticos que envolvem pesquisa com seres humanos. A análise revelou as 

seguintes categorias para cada tema: (1) ausência de doença, (2) prevenção e (3) bem-

estar, para a temática Significado de Saúde e as categorias (1) ausência de saúde e (2) 

presença de saúde para o tema da Autopercepção em saúde. O presente estudo mostrou 

que, apesar de terem surgido falas que indicassem uma percepção biomédica de saúde 

enquanto ausência de doença, de maneira geral, a percepção em saúde do indivíduo idoso 

esteve mais fortemente relacionada ao bem-estar e às práticas preventivas, mostrando a 

relação do comportamento de pensar sobre si mesmo com o aumento da probabilidade de 

emissão de respostas de cuidado. Foi possível perceber que significados atribuídos à 

saúde estão intrinsecamente ligados à forma como os idosos percebem sua própria saúde 

e orientam as tomadas de posição em relação à esta percepção. Espera-se que as 

conclusões alcançadas por este trabalho possam auxiliar na orientação de profissionais 

que lidam com o envelhecimento humano e servir de base para futuras investigações na 

área do comportamento humano e práticas em saúde. 
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1578 - UMA ANÁLISE A PARTIR DO CONCEITO DE METACONTIGÊNCIA 

ACERCA DA CULTURA DO ESTUPRO.  

 

AMANDA BRANDÃO GARCIA1; LARISSA FAÇANHA DOURADO2; JANAINA 

BRENDA RODRIGUES DA SILVA3.  

1,2.FAMETRO, FORTALEZA - CE - BRASIL; 3.FANOR, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Cultura do Estupro; Metacontingência; Punição  

 

A cultura do estupro é mantida pelo reforçamento de regras transmitidas às mulheres em 

que se ensinam modelos de comportamentos para evitar o estupro. Em movimento 

contrário, o movimento feminista no Brasil reflete com olhar crítico-reflexivo sobre a 

formação dos homens enraizados numa cultura machista, em que são reforçadas práticas 

abusivas e legitimado até pela educação a manterem padrões comportamentais 

inadequados quanto à representação de mulher. A metacontingência é unidade da análise 

do comportamento que estuda o homem no seu nível social, compreendida por 

entrelaçamento de contingências que gera um produto agregado para obtenção de 
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consequências em longo prazo. Com esta base teórica, tem-se por objetivo analisar 

possíveis contingências entrelaçadas que estão relacionadas a este produto agregado, 

além de consequências de curto e longo prazo sinalizadas nesse contexto. A pesquisa é 

do tipo exploratória de natureza quali-quantitativa. Foi realizado levantamento 

quantitativo dos grupos em redes sociais que reforçam a cultura do estupro e os que 

sinalizam punição à esta prática no período entre 2006-2016 no Facebook e Instagram, 

permitindo apresentação em dois gráficos comparativos ao longo do período. Os 

resultados apontam maior número de grupos punidores. Analisando contingencialmente, 

os resultados refletem o caráter aversivo de assumir uma cultura machista, diante de 

projetos como a Lei Maria da Penha e legislação penal quanto à violência sexual e 

doméstica. No entanto, identifica-se um aumento de exposição de comentários e 

postagens diante de fatos ocorridos que representam manifestações verbais sinalizando 

as regras que reforçam a cultura do estupro. Os objetivos foram alcançados, pois a análise 

qualitativa permitiu resultar um esboço gráfico do entrelaçamento de contingências e 

discriminar consequências que sinalizam que a cultura do estupro está longe de ser extinta 

e necessita de reflexões comportamentais e planejamento cultural mais efetivo. 
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1622 - IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS VARIÁVEIS RELACIONADAS À 

EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO SUPERIOR  

 

HELDER LIMA GUSSO1; MAYRÊ DURAN OTERO DE SOUZA2; CAMILA 

BACH3; MAIANA FARIAS OLIVEIRA NUNES4; RAPHAEL HENRIQUE 

CASTANHO DI LASCIO5; FERNANDA GUTIERREZ MAGALHAES6.  

1,4.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, FLORIANÓPOLIS - SC - 

BRASIL; 2,3,5,6.UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Evasão no ensino superior; Ensino superior; Desempenho acadêmico  

 

Em 2013, apenas 36% dos alunos ingressantes no ensino superior brasileiro concluíram 

sua formação. São múltiplas as variáveis relacionadas com o fenômeno da evasão no 

ensino superior, tornando o processo de caracterizá-las relevante para que ações possam 

ser tomadas para gerenciá-la. Esta pesquisa visou identificar fatores relacionados à evasão 

em uma amostra de 439 estudantes de um curso de graduação em uma universidade no 

sul do país. Foram coletadas informações, por meio de questionário, acerca de 160 itens 

relacionados a desempenho acadêmico, relações interpessoais, integração com o curso, 

satisfação com a experiência acadêmica (ESEA), background familiar, condições de vida 

e habilidades sociais (IHS-Del-Prette). Também foram examinados registros acadêmicos 

desses alunos na secretaria da universidade. A análise utilizando estatística descritiva 

evidenciou que a maior parte da amostra está no primeiro e segundo ano de graduação 

(51.5%), a maioria é do sexo feminino (81.7%), jovem (82.5% tem entre 18 e 28 anos de 

idade) e com um nível socio-econômico entre médio-alto a alto (57%).  Durante a 

pesquisa, 14 estudantes desistiram ou transferiram o curso. A análise inferencial por meio 

da análise das diferenças entre médias revelou que habilidades sociais não estão 

associadas com a evasão, em contrapartida a satisfação do curso e percepção de 

oportunidades de desenvolvimento apresentaram uma diferença estatisticamente 
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significante (p <0.01).  Também foram estatisticamente significativas a importância que 

os pais dos alunos atribuem à formação em psicologia, o apoio familiar, e as relações com 

colegas e professores. 
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1195 - ENSINO DE DISCRIMINAÇÃO CONDICIONAL FLUENTE: 

IMPLICAÇÕES PARA LEITURA ORAL E COM COMPREENSÃO  

 

EGBERTO FRANÇA CARDOSO; DANIEL CARVALHO DE MATOS.  

UNIVERSIDADE CEUMA, SÃO LUÍS - MA - BRASIL; UNIVERSIDADE CEUMA, 

SAO LUIS - MA - BRASIL.  

Palavras-chave: Discriminação condicional; Leitura; Leitura com compreensão  

 

O presente trabalho objetivou medir a eficácia de um procedimento de ensino de 

discriminação condicional AC (pareamentos de palavras dissílabas impressas aos seus 

modelos ditados) sobre o desempenho fluente nesse repertório de duas crianças do ensino 

fundamental de uma escola pública, assim como medir seus efeitos sobre leitura oral (CD) 

e leitura com compreensão de palavras de treino e recombinadas (BC e CB). A coleta 

durou 2 meses. Na avaliação inicial foram testadas as seguintes relações: AB (palavra 

ditada – figura); CD (leitura oral); CC (palavra impressa – palavra impressa);  BC (figura 

– palavra impressa); CB (palavra impressa – figura). A condição de intervenção (AC) 

envolveu consequências diferenciais na forma de fichas e acesso a itens de preferência 

pelos acertos e correções pelos erros. O critério de encerramento foi fluência, sendo o 

mesmo uma combinação de dois: 1) precisão (100% de acertos) e 2) velocidade de 

resposta (atividade em menor tempo). Ambas as crianças atingiram o critério de 

encerramento com todas as palavras de treino. P1 apresentou um desempenho de 25% de 

acertos na avaliação inicial das relações CB e CD, 85% em AB, 67% em BC, 58% em 

CC (estímulos de treino) e 14% de acertos em CB e CD (estímulos de generalização), 

mas, na avaliação final, apresentou 100% de acertos em todas as relações. P2 apresentou 

um desempenho de 17% de acertos nas relações CD, 83% em CC, 67% em BC (estímulos 

de treino) e 17% em CD (estímulos de generalização), mas mudou para 100% após o 

treino de AC. 

 

P - 051 - SESSÃO DE PAINÉIS 1_ 08/09/2016 de 10:00 às 11:30, ÁREA DE 

PAINÉIS  

 

1209 - NÍVEL DE CONHECIMENTO E QUALIDADE E SUA RELAÇÃO COM 

O PROCESSO DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS.  

 

CRISTIANO COELHO1; REGINALDO PEDROSO2.  

1.PUC-GO, GOIÂNIA - GO - BRASIL; 2.FAAR/PUC-GO, PORTO VELHO - RO - 

BRASIL.  
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Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Análise do Comportamento; MCQ  

 

Com o advento da sustentabilidade, passou a se perceber a necessidade de mudanças no 

atual padrão de consumo para alcançar um equilíbrio ambiental. Para que o consumidor 

venha ser parte do processo para o mundo sustentável, é imprescindível que aprenda a 

discriminar, entre as mais variadas marcas, qual é a que sinaliza menos impacto sobre o 

meio ambiente. Marcas são parte do cenário de consumo, e seus atributos são o que as 

diferenciam seu nível levando em consideração os níveis de benefícios utilitários e 

informativos. Os selos ambientais são atributos de marcas que sinalizam consequências 

benéficas para o meio ambiente. Contudo, pode-se questionar até que ponto um 

consumidor fica sob o controle dos selos ambientais e o quanto a avaliação das ações 

sustentáveis estão ancoradas no nível de conhecimento de um produto ou marca. Diante 

disto, o objetivo do estudo foi avaliar o nível de conhecimento dos estudantes sobre as 

marcas, assim como verificar suas avaliações sobre a qualidade de marcas e grau de 

gestão ambiental/sustentabilidade na produção. Utilizou-se para coleta de dados a 

metodologia MCQ com 11 marcas de papel sulfite, oito marcas de lâmpada e 15 marcas 

de amaciante de roupas. A tarefa consistia em avaliar o quanto cada marca era conhecida, 

o nível de qualidade e o quanto a marca era sustentável no seu processo de fabricação. 50 

universitários participaram do estudo, a coleta individual. Os resultados demonstraram 

correlação entre o nível de conhecimento e qualidade, onde as marcas líderes de mercado 

tiverem níveis mais altos de conhecimento e qualidade. Valores altos de conhecimento e 

qualidade foram acompanhados dos valores mais altos de sustentabilidade da marca. Ao 

que indicam, parece que as pessoas associam a qualidade de um produto pela inserção 

que o mesmo tem no mercado, e essa associação foi observado também para aspectos de 

sustentabilidade, marcas com alto nível de conhecimento e qualidade tiveram valores 

maiores de sustentabilidade. 
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1314 - EFEITO DE HISTÓRIAS DE REFORÇAMENTO DE VARIAÇÃO OU 

REPETIÇÃO SOBRE O SEGUIMENTO DE REGRAS  

 

ANDRÉ MARQUES CHOINSKI1; JULIANA SILVA RIBEIRO2; EVERTON VIEIRA 

DOS SANTOS3; FERNANDA GABRIELLI GASPARIN4; TICIANA SPYRA 

DRUMMOND DOS REIS5; VICTOR ANSCHAU DE BIASSIO6; BRUNO ANGELO 

STRAPASSON7.  

1.UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL; 

2,3,4,5,6,7.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Comportamento Governado por Regras; Variabilidade 

Comportamental; Análise do Comportamento  

 

Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito de histórias de reforçamento por variação 

ou repetição sobre o seguimento de instruções. Participaram do experimento 52 

universitários distribuídos em três grupos: grupo Variabilidade (n=18), no qual houve 

treino prévio em uma contingência que exigia variação; grupo Repetição (n=18), no qual 
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houve treino prévio em uma contingência que exigia repetição; grupo Controle (n=16), 

no qual não houve nenhum treino prévio. Na fase de teste todos os participantes foram 

expostos a uma tarefa de escolha de acordo com o modelo em que, após 80 tentativas, a 

contingência de reforçamento tornava-se discrepante da instrução sem sinalização da 

mudança. Os participantes do grupo Repetição foram os que ganharam pontos na 

contingência discrepante mais cedo, seguidos pelos grupos Variação e Controle, 

respectivamente (χ²=10,401; p=0,006). Dentre os participantes que ganharam pontos após 

a mudança na contingência, quantidade maior de participantes do grupo Repetição (7) 

voltou a seguir as instruções em comparação com os grupos Variação (2) e Controle (0). 

Ao final do experimento, não foi verificada diferença estatisticamente significativa 

quanto a quantidade de participantes seguindo as instruções (χ²=1,197; p=0,55). A partir 

desses resultados, sugere-se que a exposição prévia a contingências de variabilidade 

operante pode retardar o contato com a contingência discrepante da instrução (uma vez 

que a contingência de variabilidade operante é de difícil discriminabilidade e com baixas 

taxas de reforçamento), mas pode aumentar a probabilidade de se abandonar o seguimento 

de instruções. Além disso, esses resultados alertam para a necessidade de se considerar 

ambas, contato com a contingência e abandono do seguimento de instruções, como 

variáveis relativamente independentes em pesquisas sobre controle instrucional. 
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1331 - ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM NEOPLASIAS 

INTRACRANIANAS  

 

CLEMILSON SOMBRIO GOMES1; RENAN KINTOPP2; TALITA PERBONE3; 

CLOVES AMISSIS AMORIN4; SAMANTA FABRICIO BLATTES DA ROCHA5; 

RICARDO RAMINA6.  

1.PUC-PR, PINHAIS - PR - BRASIL; 2,4.PUC-PR, CURITIBA - PR - BRASIL; 

3.INSTITUTO HABILITTARE, CURITIBA - PR - BRASIL; 5.INSTITUTO DE 

NEUROLOGIA DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL; 6.INSTITUTO DE 

NEUROLOGIA DE CURITIBA, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Epidemiologia; Neoplasias Intracranianas; Neuropsicologia  

 

Introdução: As neoplasias que afetam o cérebro são associadas à déficits cognitivos e 

psicológicos. Estima-se que sejam diagnosticados cerca de 11 milhões de novos casos e 

que sete milhões de pessoas morram devido ao câncer no sistema nervoso central todo 

ano. Estudos epidemiológicos são importantes para compreensão dos eventos 

relacionados à ocorrência desta doença na população, à exemplo do aumento da 

incidência de gliomas entre pessoas idosas devido à melhora diagnóstica nos últimos 

anos. Métodos: Estudo de coorte, retrospectivo, realizado em banco de dados de hospital 

privado do sul do Brasil. População: Indivíduos de ambos os sexos operados no Instituto 

de Neurologia de Curitiba avaliados pela equipe de neuropsicologia do hospital. 

Resultados: 89 pacientes revisados sendo 55% do sexo masculino e 45% do feminino. 

6,74% tinham entre 10 e 20 anos, 57,30% tinham entre 20 e 50 anos e 35,94% tinham 

entre 50 e 90 anos. 34 pacientes tinham lesão no lobo temporal e 23 no lobo frontal. Os 

pacientes com lesão frontal em comparação aos com lesão temporal tiveram escore Z 
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inferior em testes de aprendizagem verbal e não verbal. Em 29 pacientes o exame 

histopatológico confirmou glioma de baixo grau em 41,38%, alto grau em 31,03%, 

meningeomas em 13,79% cavernoma em 6,89 e lesões não neoplásicas em 6,89%. 

Conclusão: O aumento da prevalência de gliomas em idade mais avançada é visto também 

em nossa população. Déficits de memória vistos em lesões frontais evidenciam o papel 

destas estruturas na codificação da memória. 
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1355 - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E O AUTISMO: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA  

 

ANNI KAROLINE WEREMPTKOWSKI BOCCA; SUELEN CRISTINA 

BERLANDA; CYNTHIA CARVALHO JORGE.  

UNIPAR, CASCAVEL - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise Do Comportamento; Autismo; ABA  

 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio do sistema neurológico, 

caracterizado por alterações no comportamento, comunicação e interação social. A 

Análise do Comportamento (AC) tem se mostrado eficaz no tratamento do TEA, 

promovendo melhoras na qualidade de vida do paciente. Esse trabalho teve como objetivo 

realizar uma revisão bibliográfica sistemática de artigos nacionais publicados nos últimos 

15 anos, a fim de investigar a evolução das produções científicas sobre a AC no 

atendimento ao TEA. As bases de dados Scielo, Pepsic, BVS-Saúde, BVS-Psi, Lilacs e 

Periódicos Capes, foram consultadas para o levantamento dos dados, utilizando as 

palavras chaves: análise do comportamento, autismo, espectro do autismo e ABA 

(Applied Behavior Analysis). Foram adotados como critérios de inclusão artigos 

publicados no idioma português, publicados entre 2000 e 2015, que abrangessem técnicas 

e métodos específicos da AC. A pesquisa resultou no total de 114 artigos, porém, após a 

leitura na integra, foram selecionados apenas 8 destes, sendo que os estudos não 

selecionados se referiam a outras abordagens. Os artigos levantados foram 6 revisões de 

literatura, nos quais os autores mencionam que intervenções e métodos baseados na AC, 

como a ABA têm demonstrado êxito na redução dos sintomas do TEA, bem como na 

promoção de habilidades sociais, acadêmicas, de comunicação e comportamentos 

adaptativos,  e 2 pesquisas experimentais, as quais  relatam que a  modelação ao vivo é 

eficaz para o desenvolvimento do repertórios de socialização, como também as técnicas 

de controle de estímulos apresentam-se efetivas para o ensino de habilidades acadêmicas. 

Os resultados apontam que houve um maior número de publicações sobre essa temática 

nos últimos 5 anos. De modo geral, apesar do TEA ser conhecido e discutido no Brasil, 

verificou-se que o número de publicações científicas nacionais que englobam esse 

assunto é escasso, dificultando o conhecimento dos profissionais brasileiros nessa área. 
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1390 - AVALIAÇÃO DO EFEITO DE CONFEDERADOS SEGUIDORES E NÃO 

SEGUIDORES DE REGRAS SOBRE O SEGUIMENTO DE INST  

 

EDUARDO SILVA RICETTI; PATRICIA EL HORR DE MORAES; JULIANA 

SILVA RIBEIRO; MATHEUS DA COSTA TRAVASSOS MENDES; BRUNO 

ANGELO STRAPASSON.  

UFPR, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Comportamento Governado Por Regras; Seguimento De Instrução; 

Modelação  

 

Apesar de o seguimento de instruções estar diretamente relacionado ao controle social, as 

variáveis sociais que afetam seu seguimento ainda são pouco compreendidas. Este estudo 

avaliou o efeito de modelos seguidores e não seguidores de instruções sobre o seguimento 

de instruções. Os participantes foram submetidos a uma tarefa de escolha de acordo com 

o modelo em um delineamento com três fases. Na primeira fase uma instrução que 

correspondia à contingência em vigor foi apresentada e na segunda fase uma instrução 

que não correspondia à contingência foi apresentada. A terceira fase foi uma replicação 

da segunda e os pontos obtidos na tarefa eram trocados por dinheiro ao final da fase. Dos 

36 participantes que realizaram o experimento na presença de um confederado que não 

seguia as instruções dadas nas fases 2 e 3, 21 (58%) deixaram de seguir a instrução 

apresentada no experimento. Dentre os 35 participantes que realizaram o experimento na 

presença de confederados que sempre seguiram as instruções apenas 11(31) % deixaram 

de seguir a instruções. A diferença entre os grupos foi estatisticamente significante em 

uma análise por meio do teste qui-quadrado (X²:5,189; p=0,023). Ainda, no grupo em que 

o confederado seguia a instrução, um participante deixou de segui-la quando esta passou 

a ser discrepante com a contingência, mas voltou a seguir a regra na terceira fase, após 

ver o confederado continuar seguindo instruções mesmo sem ganhar pontos ao final da 

fase 2. Esses resultados sugerem que a presença de modelos seguidores ou não seguidores 

de instruções afeta a probabilidade de seguimento de instruções para aquele que observa 

o modelo. 
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1404 - PUNIÇÃO CULTURAL E RECUPERAÇÃO ESPONTÂNEA II.  

 

GLAUCIA SOUZA; CHRISTIAN VICHI; ROBERTO SANTOS SILVA; VITORIA 

ALVEZ AMARIZ; BRUNA VILAS BOAS RIOS COSTA; ROSINEIA DIAS DA 

ROCHA SANTOS.  

UNIVASF, PETROLINA - PE - BRASIL.  

Palavras-chave: Metacontingêcia; Punição; Recuperação  

 

Recuperação é o processo em que uma resposta punida volta a ocorrer após o fim da 

contingência aversiva. Estudos em metacontigência têm empregado controle não 

aversivo, apresentando estímulos apetitivos contingentes as Contingências 
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Comportamentais Entrelaçadas (CCEs) e seus Produtos Agregados (PAs). Esse estudo 

objetiva investigar se, diante da remoção da metacontingência aversiva sobre CCEs seria 

observada recuperação espontânea. Empregaram-se três tríades em três sessões diferentes 

com 27 participantes no total: 9 compram a tríade 1, 11 compram a tríade 2 e 7 compram 

a tríade 3. Foi simulada uma cultura e suas gerações, após 20 ciclos o participante mais 

antigo era substituído por um ingênuo. Eles foram solicitados a escolher uma linha em 

uma matriz quadriculada 10x10 com linhas de cores diferentes e colunas de A à J. Na fase 

Seleção Cultural (SC), os participantes poderiam produzir Consequências Individuais 

(CIs) e Consequências Culturais (CCs), na forma de um item escolar para a escola “A” 

ou “B”. Na fase Punição Cultual II (PCII), a cada item produzido para a escola “A” eram 

retirados dois itens da escola “B”. Na fase de Remoção da Punição Cultural (RPC), as 

contingências foram iguais à fase de SC. Resultados: Na tríade 1, as CCEs e PAs 

suprimidos na fase PCII e voltaram a ocorrer na fase RPC. Na tríade 2, ocorreu leve 

supressão de CCEs na fase PCII encerrando-se o experimento. Na tríade 3, não houve 

seleção cultural, encerrando-se o experimento. Apenas para a tríade 1 foi possível 

observar o efeito de recuperação espontânea cultural. 
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1422 - CORRELAÇÃO ESTRESSE E AUTOESTIMA EM ACADÊMICOS DE 

PSICOLOGIA: UMA REFLEXÃO ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL  

 

CAMILA DOS SANTOS VEDANA; VANESSA SIQUEIRA DE MEDEIROS 

DETTONI.  

UNIPAR, TOLEDO - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Estresse; Autoestima; Analítico-Comportamental  

 

A vivência acadêmica pode desencadear diversas reações emocionais que tornam o 

acadêmico mais vulnerável ao sofrimento. Esta escala permitiu avaliar, ainda que de 

modo rudimentar, algumas variáveis que possivelmente estariam sendo discriminadas 

como estressores no ambiente acadêmico e assim, correlacionar com os resultados de 

autoestima e estresse. O estudo teve caráter descritivo sob o enfoque analítico-

comportamental, a fim de explanar e correlacionar os estados psicológicos pesquisados, 

visando compreender algumas das variáveis das quais os acadêmicos de psicologia estão 

expostos e se estas apresentam relação com o estresse. A amostra foi composta por 33 

alunos da 5ª série de Psicologia e os instrumentos de coleta de dados foram: o Inventário 

de Sintomas de Stress para Adulto, a Escala de Autoestima de Rosenberg, e uma escala 

sobre preocupações acadêmico/laborais (utilizou-se TCLE). Obteve-se que 30% que não 

apresentam estresse possuem autoestima elevada, outros 3% que também não apresentam 

estresse possuem autoestima média. Já 40% dos respondentes que estão na fase de 

resistência apresentam autoestima normal; 12% que estão na fase de resistência possuem 

autoestima média, outros 9% também na fase de resistência apresentam autoestima muito 

baixa e ainda, constatou-se que 3% que apresentam-se na fase de quase-exaustão 

apresentam autoestima média e 3% na fase de quase-exaustão apresentam autoestima 

baixa. Conclui-se que de acordo com este estudo e outros à este relacionados, sugere-se 

sob a perspectiva analítico-comportamental que os fatores desencadeantes e 
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mantenedores de estresse nos acadêmicos referem-se, principalmente, a variáveis 

ontogenéticas (repertórios empobrecidos em enfrentamento e contra controle) e culturais 

(sistema educacional coercitivo). Assim sendo, minimizam-se as probabilidades do 

desenvolvimento de autoestima, principalmente, no último ano acadêmico de psicologia 

que requer a demonstração de habilidades técnicas, teóricas e interpessoais. 
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1423 - CORRELATOS ELETROFISIOLÓGICOS E EQUIVALÊNCIA DE 

ESTÍMULOS EM ADULTOS TÍPICOS: ESTUDO EXPLORATÓRIO  

 

ANA CLAUDIA MOREIRA ALMEIDA-VERDU1; ANDERSON JONAS DAS 

NEVES2.  

1.UNESP, BAURU - SP - BRASIL; 2.UFSCAR, SÃO CARLOS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: N400; Relações De Equivalência; Adultos Típicos  

 

Em tarefas de decisão lexical são apresentados, sucessivamente, pares de estímulos 

congruentes (p.ex. bola-gol) e incongruentes (p.ex. bala-pé); o participante deve relatar 

se estímulos são relacionados (ou não), por respostas específicas, após a apresentação do 

segundo estímulo. Nessas tarefas, são gerados potenciais relacionados a eventos (ERP) 

em torno de 400ms após a apresentação do segundo estímulo do par, com uma onda 

negativada. Pesquisas têm reportado ERP’s associados à formação de classes de 

equivalência, replicando a literatura em neurociências, mas com relações estímulo-

estímulo estabelecidas intra-experimentalmente, via matching-to-sample. Este estudo 

objetivou replicar essa literatura em nosso laboratório, uma vez que envolve o domínio 

de diferentes procedimentos e tecnologias. Participaram quatro adultos típicos. Todos 

receberam treino em relações estímulo-estímulo via matching-to-sample. Os estímulos 

modelo foram monossílabos (Conjunto A) e as comparações não-convencionados 

(Conjuntos B e C). Os testes comportamentais avaliaram a emergência de relações de 

equivalência (BC/CB). Foram expostos também testes de decisão lexical entre pares de 

estímulos condizentes com a formação de classes e não-condizentes com a formação de 

classes, sendo extraídos ERP’s. Dois participantes foram expostos a decisão lexical após 

testes de equivalência; outros dois foram expostos antes dos testes de equivalência. Todos 

os participantes exibiram classes de equivalência consistentes com as relações estímulo-

estímulo treinadas. Os participantes expostos a decisão lexical após os testes de 

equivalência exibiram N400 mais negativado, se comparados aos avaliados em decisão 

lexical antes dos testes de equivalência. Esses resultados replicam a literatura e estendem 

para tarefas com menos tentativas (10% das tentativas do estudo de referência). Os dados 

sustentam que a expor aos testes de equivalência se constitui condição importante para a 

emergência de classes de equivalência. 
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1425 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EFEITO DE INSTRUÇÃO E A 

ESCOLHA POR PRODUTOS SUSTENTÁVEIS  

 

ANA PAULA GOMES LACERDA1; REGINALDO PEDROSO2; CRISTIANO 

COELHO3; MARIA PAULA ROGE JERONYMO VIAN4.  

1,4.FAAR, ARIQUEMES - RO - BRASIL; 2.PUC-GO/FAAR, ARIQUEMES - RO - 

BRASIL; 3.PUC-GO, GOIÂNIA - GO - BRASIL.  

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Análise do Comportamento; Efeito de 

Instrução  

 

Muito se tem defendido sobre a reciclagem como meio de minimizar os efeitos da 

poluição sobre o meio ambiente. Verificou-se nesse estudo se a informação ao 

consumidor sobre o processo de reciclagem e seus efeitos benéficos ao meio ambiente 

teria efeito sobre a escolha de produtos sustentáveis. Participaram 62 universitários, 32 

masculinos e 30 femininos, divididos iguais em dois grupos, com instrução e sem 

instrução. Utilizou papel chamex A4 comum a R$ 20,00 e o reciclado a R$ 26,00 e uma 

camiseta comum a R$ 75,00 e uma feita de garrafa PET a R$ 97,50. Foram elaborados 

dois protocolos, um que solicitava aos participantes para escolher e o outro com os pares 

de produto apresentado, sustentável e não sustentável. Perguntou-se por que da escolha 

de cada produto e ao final solicitava a opinião sobre o por que os produtos reciclados são 

mais caros que os não recicláveis. No outro protocolo era apresentada uma instrução sobre 

o processo de reciclagem de cada produto, e as perguntas eram a mesmas do protocolo 

sem instrução. A coleta foi individual e todos assinaram o TCLE. Os resultados não 

demonstraram diferenças significativas com relação à instrução, ou seja, a instrução não 

teve efeito na escolha por produtos sustentáveis. Sobre o motivo da escolha, no Grupo 

sem instrução, a maioria relatou que suas escolhas foram determinadas pelo preço (68% 

papel e 61% camisa). Para o Grupo com instrução, 61% para papel e 48% para camisa, o 

valor foi o determinante. Além disso, para a camisa, 29% não escolheriam a reciclada por 

não acreditar na qualidade. Esses dados demonstraram que produtos reciclados, mesmo 

com instrução pró-ambiental, não foi preferência para a maioria. Sobre a opinião do por 

que o produto reciclado é mais caro, 87% de cada grupo mencionaram o fato de ser mais 

trabalhoso o processo e por conta da mão de obra e o processo ser mais caro. Observou-

se que independente da instrução, a escolha por produtos está sob controle do preço para 

a maioria dos participantes. 
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1437 - LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DO CONSUMO DE ÁLCOOL 
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Este é um estudo epidemiológico sobre os comportamentos etílicos de universitários do 

município de Jataí (GO). Foi utilizado o AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification 

Test), instrumento que caracteriza o uso de álcool em quatro zonas: zona 1 (baixo risco); 

zona 2 (uso de risco); zona 3 (uso nocivo) e zona 4 (provável dependência). 441 

estudantes de ambos os sexos (idade média de 25 anos; desvio padrão: 7.3), regularmente 

matriculados nas Instituições de Ensino Superior investigadas, responderam ao AUDIT. 

Comparando os padrões de consumo com zonas, abstêmios e uso moderado pertencem 

majoritariamente a zona 1 (33,7% e 37%, respectivamente); uso moderado e binge 

drinking (15,7% e 7,7%), e as zonas 3 e 4, abaixo de 2%. Não houveram evidências de 

padrões de consumo de heavy drinking. A relação entre sexo e zona demonstrou que 65% 

das mulheres e 35% dos homens estão na zona 1. Em contrapartida, na zona 4, houve uma 

inversão: 67% para homens e 33% para mulheres. Em resumo, Jataí espelha índices da 

média nacional quanto ao consumo de álcool, porém mantem abaixo quanto ao beber 

pesado episódico (binge). 

 

P - 061 - SESSÃO DE PAINÉIS 1_ 08/09/2016 de 10:00 às 11:30, ÁREA DE 

PAINÉIS  

 

1438 - ESTRATÉGIA DE COPING DE TRIPULANTES AERONAVAIS NO 

INÍCIO E AO FINAL DE EXPEDIÇÃO À ANTÁRTICA  

 

GUSTAVO KLAUBERG PEREIRA1; PAOLA BARROS DELBEN2; HIAGO 

MURILO DE MELO3; SIDNEY ALVES DE MENDONÇA4; ROBERTO MORAES 

CRUZ5.  

1,2,3.UFSC, FLORIANOPOLIS - SC - BRASIL; 4.MARINHA DO BRASIL, CABO FRIO 

- RJ - BRASIL; 5.UFSC, FLORIANÓPOLIS - SC - BRASIL.  

Palavras-chave: Antártica; Militares; Coping  

 

Militares aeronavais atuam no Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) e em razão 

de voos e das características do ambiente ICE (isolado, confinado e extremo) antártico, 

frequentemente são expostos à situações de estresse. O objetivo deste estudo foi 

caracterizar estratégias de coping no início e no final da missão antártica, as quais podem 

ser focadas no problema (CFP) ou na emoção (CFE), esta ainda com duas subdivisões: 

funcional (CFE-F) e disfuncional (CFE-D). O estudo exploratório abarcou toda a 

população (n=14; sexo M), entretanto, um elemento foi excluído para compor a amostra 

final, devido uma substituição no grupo (n=13), que é predominantemente católica (n=9), 

casada (n=8) e com média de idade de 40,3 anos. Foram aplicados in loco questionários 

sobre dados sociodemográficos e o BriefCOPE em dois momentos: no início de uma 

missão de verão (antes da chegada à Antártica) e após seis meses (na partida do 

continente). Os resultados principais indicam que o CFE-D (pré: M=5,31; DP=2,62. pós: 

M=7,31; DP=2,78), apresentou alteração significativa no teste t para amostras pareadas t 

(12) =-2,69, p=0,03. Entretanto, dos 9 indivíduos que elevaram seu escore total, 6 

mantiveram-se no nível baixo do score desta dimensão e 3 migraram do nível baixo para 

o médio de escore, ainda 2 participantes apresentaram queda do nível de CFE-D. Conclui-

se, portanto, que há uma tendência de aumento CFE-D, solicitando mais atenção a este 

aspecto. Há também estabilidade nas demais dimensões, sem alterações significativas. 
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1449 - EXPOSIÇÃO COM PREVENÇÃO DE RESPOSTAS E TREINAMENTO 

DE HABILIDADES DE COMUN PARA PREVENÇÃO DA RECAÍDA  

 

CÍCERA LUANA INÁCIO DE SOUZA; DENISE OLIVEIRA VILAS BOAS; 

LORNA TASSIA ALVES TAVARES.  

UNIFOR, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Tratamento; Exposição; Recaída  

 

O presente artigo tem como objetivo avaliar a eficácia das técnicas de intervenção, de 

exposição com prevenção de respostas e de treinamento de habilidades de comunicação 

para a prevenção da recaída em usuários de álcool. Trata-se de uma revisão bibliográfica, 

os dados foram coletados a partir de referenciais que melhor abordassem o assunto em 

questão. Para a realização deste estudo, foram realizadas buscas na biblioteca digital da 

Universidade de Fortaleza – UNIFOR nas bases de dados E-Livros, Ebsco host e também 

na biblioteca física da referida universidade. Após análise dos dados coletados, constatou-

se que as técnicas, quando realizadas simultaneamente, apresentam maiores resultados. 

Constatou-se ainda que se faz necessária a realização de mais estudos para a comprovação 

destas técnicas, pois foi possível perceber as lacunas existentes em relação a elas. 
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1497 - O DESENVOLVIMENTO DA INFÂNCIA NA SOCIEDADE ATUAL  

 

DHULIA AMANDA COSTA; NATHIELY CABRAL ARAUJO CABRAL; CARINA 

TATIANE CARNEIRO.  

UNIPAR, CRUZEIRO DO OESTE - PR - BRASIL; UNIPAR, TAPEJARA - PR - 

BRASIL; UNIPAR, UMUARAMA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Desenvolvimento; Sociedade Atual; Infância  

 

Para a Análise do Comportamento, os padrões comportamentais estão vinculados à nossa 

história natural e pessoal de aprendizagem, que são permeadas pelas práticas culturais 

(SKINNER, 2007). Deste modo, Dahlberg, Moss e Pence (2003, apud ANDRADE 2010, 

p.71), destaca que a “[...] infância como construção social é sempre contextualizada em 

relação ao tempo, ao local e à cultura, variando segundo a classe, o gênero e outras 

condições socioeconômicas. Nesse sentido, na sociedade atual vem ocorrendo mudanças 

econômicas, psíquicas e sociais; advindas da modernidade, e a criança como parte dessa 

sociedade, está inserida nesse processo de mudança, modificando também a forma como 

são vistas e seu modo de vida, afetando a construção de sua subjetividade (LAGE; ROSA, 

2011). Diante disto, a presente pesquisa, tem por objetivo compreender como as 

mudanças sociais pode afetar o desenvolvimento da infância. Para isso, utilizou-se de 
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revisão bibliográfica, através de investigação em livros, artigos e sites de fonte científica. 

Atualmente as crianças, são permeadas pelas relações de produção e consumo, e por 

consequência, são privadas do tempo com os pais, buscando o ideal de felicidade e 

eficiência que, a mídia oferece como sendo adquirida através de produtos e realização de 

muitas atividades, cursos, dentre outros, havendo um excesso de estímulo para responder, 

que quando não acontece, são punidas. Também passam o seu tempo envolvidas com as 

tecnologias advindas da modernidade, que oferecem imediatismo, não sabendo lidar com 

a espera e frustrações, deixando de manusear brinquedos que induzem a imaginação e 

brincadeiras que promova a convivência social com outras crianças, não desenvolvendo 

assim, repertório verbal, expressão de sentimentos e habilidades sociais (OLIVEIRA; 

REAL, 2011; SILVA, 2009). Assim, o contexto atual possui características específicas 

que modelam o comportamento humano, mudando a forma de viver das crianças, 

trazendo efeitos para seu desenvolvimento. 
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1545 - A QUALIDADE DE VIDA DE JOVENS CATÓLICOS NA CIDADE DE 

LONDRINA  

 

ELTON CRISTIANO BENFATTI; JOÃO JULIANI; IZADORA BATISTA 

CUSTODIO CARVALHO.  

PUC-PR, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Qualidade de Vida; Jovens Católicos; Escala de Avaliação  

 

A avaliação da qualidade de vida tem sido um desafio nos últimos anos, por envolver 

muitos fatores. Medir a qualidade de vida, implica em considerar a percepção que o 

indivíduo tem sobre a sua vida. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a percepção da 

qualidade de vida entre jovens católicos. Foram realizadas entrevistas com 18 homens e 

9 mulheres entre 16 e 20 anos. A entrevista era composta por duas fases, primeiro foi 

coletado os dados dos participantes (idade, peso, altura, renda, constituição familiar), em 

sequência foi aplicado o questionário WHOQOL – 100, focando os domínios Físico, 

Psicológico, Nível de Independência, Relações Sociais, Ambiente e Aspectos espirituais/ 

Religião/ Crenças pessoais. Para a entrevista foi escolhido um lugar adequado e sem 

interferências, seguindo todos os parâmetros éticos da pesquisa com seres humanos. O 

indicie total da qualidade de vida obtido entre os jovens católicos da cidade de Londrina, 

foi de (14,26), o que representa um valor alto, quando comparado com estudos com outras 

populações específicas, porém abaixo do índice total da média da população de Londrina 

(15,03), obtido em um estudo realizado com o mesmo instrumento em 2011. O menor 

índice obtido entre os jovens católicos foi o domínio psicológico (14,12) e a faceta com 

menor índice foi sentimentos negativos (11,24), o que aponta para a importância de 

estudos específicos voltados para a identificação e descrição das contingências 

relacionadas aos domínios percebidos pelos participantes com menor qualidade de vida.   
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1586 - AVALIAÇÃO DO EFEITO DA EXPOSIÇÃO A ESTRESSORES 

MODERADOS CRÔNICOS SOBRE O DESEMPENHO EM FI30S  

 

RAPHAEL NUNES TEIXEIRA; DANIELE TAMIRES BUENO; GABRIELA 

STRAFOLINO EBURNEO; PIETRO BRUNIALTI TAVARES; FÁBIO LEYSER 

GONÇALVES.  

UNESP, BAURU - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: CMS; Intervalo Fixo; Comportamento Impulsivo  

 

A anedonia induzida por estresse moderado crônico (CMS, do inglês chronic mild stress) 

pode ser considerado um dos melhores modelos animais de depressão. A hipótese mais 

provável do mecanismo de ação do CMS é a de que os estressores estariam levando à 

diminuição da sensibilidade de receptores D2 de dopamina. Não há estudos descritos na 

literatura procurando avaliar o efeito do CMS sobre as diferentes dimensões da função 

reforçadora, como, por exemplo, o atraso do reforçador ou sua distribuição temporal. O 

atraso do reforçador é definido como o período de tempo que decorre desde a emissão da 

resposta até a liberação da consequência. Pode-se dizer que, quanto mais imediato for um 

reforçador, maior será a preferência por ele, isto é, o valor reforçador de um estímulo 

imediato é maior do que um estímulo atrasado de mesma magnitude. Há indicações de 

que antagonistas do receptor D2, mas não do receptor D1, aumentam escolhas impulsivas, 

enquanto agonistas D1/D2 como a d-anfetamina promoveriam uma diminuição dessas 

escolhas. O objetivo do presente trabalho é investigar o efeito da exposição a estressores 

crônicos moderados sobre o desempenho em esquema FI30s.Para tanto, 10 ratos Wistar, 

machos forma treinados em esquema de FI 30s, sem privação de água ou de alimento. 

Após atingir a estabilidade no esquema, metade dos sujeitos foi exposto ao protocolo de 

CMS (luz estroboscópica, objeto estranho, garrafa vazia, privação de água, inclinação da 

gaiola, alojamento conjunto, gaiola molhada e luz contínua) por 12 semanas, continuando 

a realizar uma sessão semanal em FI 30s. Os resultados preliminares não indicaram o 

efeito esperado do protocolo de CMS sobre a preferência de sacarose [Média e erro 

padrão da preferência dos 3 últimas semanas: CMS=0,85(0,02); Cont=0,77(0,04)] ou 

sobre o desempenho em FI [Média de respostas e erro padrão das 3 últimas sessões: 

CMS=113,1 (15,7); Cont=109,3(16,3)]. A dificuldade na replicação do protocolo de CMS 

é discutida. 
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O presente trabalho é resultado do Projeto de Extensão que visa ensinar leitura para 

crianças do ensino fundamental que apresentam dificuldades de aprendizagem. Ler é um 

comportamento verbal complexo que envolve contingências diferentes a serem definidas 

no processo de aprendizagem. Crianças do 2º aos 5º anos de uma escola pública, 

localizada no sul de Minas Gerais, foram convidadas a participar de avaliações 

diagnósticas de leitura e escrita, os responsáveis assinaram o termo de consentimento 

livre esclarecido. A partir dos resultados obtidos, 29 crianças foram encaminhadas para 

um programa que proporciona o ensino de leitura, incluindo objetivos de ensino graduais, 

com atividades em sequência, planejadas e com avaliações do tipo sondagem para 

verificar os efeitos da implementação do programa. Foi utilizado o programa Aprendendo 

a Ler e a Escrever em Pequenos Passos por meio do sistema web Gerenciador de Ensino 

Individualizado por Computador. Tal programa possui três Módulos de Ensino. A partir 

da avaliação de leitura e escrita, 20 crianças foram encaminhadas para iniciar os módulos, 

quatro obtiveram porcentagem inferior a 60%, sendo assim encaminhadas ao Módulo 1, 

16 obtiveram porcentagem superior ou igual a 60% e foram encaminhadas para a Pré 

Avaliação do Módulo 2, as quais sete crianças foram encaminhadas para o Módulo 1 e 

uma para o Módulo 2. Cada criança era atendida duas vezes por semana durante 40 

minutos.  Observou-se envolvimento das crianças, a oficina não foi concluída devido ao 

final do semestre letivo. 
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Este trabalho tem como objetivo analisar o processo terapêutico de uma cliente de 34 

anos, solteira, envolvida em um relacionamento amoroso há sete anos com um homem 

casado.  O relacionamento fora iniciado poucos meses após a cliente perder o pai, 

apontado por ela como seu maior amigo e principal apoio.  Ao iniciar o atendimento, a 

cliente trouxe como queixas baixa autoestima, constantes oscilações de humor e 

dificuldade de se relacionar com a mãe. O levantamento de alguns dados ao longo dos 

atendimentos permitiu que as terapeutas identificassem a função paternal que o amante 

ocupa na vida da cliente. Além disso, a cliente passou a discriminar a exposição a novas 

contingências e relacionamentos como algo aversivo e entrou em um esquema de esquiva 

de relacionamentos íntimos. A relação tornou-se basicamente a única fonte de 

reforçadores positivos na vida da mesma, que já possuía histórico de pouca exposição a 

contingências em contextos de relações afetiva/sexuais. Neste caso, a relação mais 

reforçadora na vida da cliente fora com o seu pai. Como existe privação de relações 

reforçadoras na sua história de vida, ela passou a tentar reproduzir o único modelo que 
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conhecia. Uma vez discriminada a função da relação com um homem casado pela cliente, 

ela foi gradativamente encorajada pelas terapeutas a experimentar situações com baixo 

potencial aversivo. Ao vivenciar aquelas que anteriormente considerava aversivas, a 

cliente entrou em contato com reforçadores naturais e pode assim discriminar as 

consequências de se expor a novos relacionamentos íntimos. No entanto, deixar uma 

relação em que se tem fácil acesso a reforçadores para iniciar novos relacionamentos 

íntimos em que os esquemas de reforço e punição são desconhecidos pode ter forte função 

aversiva. É preciso que haja, por parte dos terapeutas, atenção para que os clientes não 

permaneçam emitindo comportamentos que produzam poucos reforçadores ou que 

produzam estímulos aversivos. 
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1318 - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO VERBAL EM UM CASO DE TOC E 

BAIXA AUTOESTIMA  

 

ADELIANY MARIELCY RODRIGUES DOS SANTOS1; MARILHA DANIELA 

MARCOLA2.  

1.CISOP, CASCAVEL - PR - BRASIL; 2.SEU CANTO, TOLEDO - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Comportamento verbal; Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC); 

Baixa Autoestima  

 

A análise do comportamento realizada pelo Behaviorismo Radical fundamenta-se 

principalmente nas obras de B.F. Skinner, as quais propõem que o objeto de estudo seja 

a interação entre os indivíduos com o ambiente. Para compreender essas interações, o 

modelo de seleção por consequências se torna essencial, pois este demonstra que os 

comportamentos ocorrem através do seu contexto e suas consequências. Dentre desses 

comportamentos, destacou-se o comportamento verbal, o qual foi analisado por níveis e 

categorias, as características gerais do TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo) e a 

autoestima, a qual é desenvolvida e influenciada principalmente pelos pais, pela 

comunidade verbal e também pelo indivíduo e o autoconhecimento. Neste sentido, por 

intermédio da análise das contingências mantenedoras desses comportamentos, e a 

experiência resultante do estágio realizado no Núcleo de Prática em Psicologia, foi 

possível verificar que existe relação entre o TOC e a baixa autoestima, em que os 

comportamentos repetitivos de limpeza e organização se relacionavam como uma forma 

de compensação da autoimagem negativa, resultando no aparecimento de autorregras 

rígidas. Desta forma, realizou-se a análise dos comportamentos verbais emitidos durante 

a sessão, trabalhando para que as autorregras disfuncionais fossem substituídas por outras 

que favorecessem o autocontrole, e a análise das contingências que deram origem as 

mesmas. Os resultados obtidos foram o enfraquecimento das autorregras através de 

sugestão e conscientização das consequências dos comportamentos compulsivos, sendo 

orientado a cliente que continuasse o tratamento terapêutico, pois existiam alguns 

comportamentos que deveriam ser trabalhados em sessão. 
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P - 070 - SESSÃO DE PAINÉIS 1_ 08/09/2016 de 10:00 às 11:30, ÁREA DE 

PAINÉIS  

 

1405 - ATENDIMENTO PSICOLÓGICO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

EM ACOLHIMENTO  

 

VERONICA APARECIDA PEREIRA; RUÃNITA SUELLEN COSTA; TATIANA DE 

OLIVEIRA CARROZZA.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, DOURADOS - MS - BRASIL.  

Palavras-chave: Criança; Adolescente; Acolhimento  

 

Esta pesquisa-intervenção enquadra-se em um contexto multidisciplinar de atendimento 

a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, acolhidas em casa de 

acolhimento para meninas de sete a 14 anos. Buscou-se realizar uma avaliação 

comportamental para identificar repertórios comportamentais a serem fortalecidos na 

condição de acolhimento e enfrentamento do afastamento familiar. Três participantes (P1 

– 11 anos, P2 – 12 anos e P3 – 13 anos) foram atendidas. Os dados sobre o histórico de 

violência foram expostas foram apresentados pela equipe técnica, evitando-se nova 

exposição sobre condições aversivas. Avaliações de desempenho escolar e habilidades 

sociais contribuíram para identificar repertórios iniciais das participantes. P1, que 

apresentava queixa de comportamento desafiador e déficit de atenção, apresentou bom 

repertório de comunicação e mostrou-se sensível a contingências de reforçamento 

positivo. P2 apresentava históricos de fuga da instituição. A análise funcional das 

condições de fuga apontou a existência de situações aversivas na instituição, as quais se 

entrelaçavam às queixas de não cumprimento de regras. Apresentava ainda baixo 

desempenho escolar e frequentava série incompatível com a idade. P3 estava a pouco 

tempo na instituição e com grande expectativa de retorno à família. Contudo, as 

avaliações com a família não apontaram condições de segurança para sua reinserção em 

curto prazo, conduzindo-se o processo para que realizasse interações sociais positivas na 

instituição e na escola. A análise funcional dos três casos permitiu identificar 

contingências aversivas na instituição que mantinham problemas comportamentais. A 

devolutiva com as cuidadoras foi conduzida de modo a discriminar as consequências de 

práticas educativas com regras inconsistentes e punitivas. Em substituição a estas 

práticas, foram orientadas ações que favorecem o diálogo, a flexibilidade e a compreensão 

de condições individualizadas em contextos coletivos. 
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1407 - CONTEXTO DE POBREZA VERSUS “CONTINGÊNCIAS POBRES” – 

ESTUDO DE CASO EM TCR  

 

SAMARA FERNANDA DOS SANTOS; ELIANA LEITE BASTOS.  

INSTITUTO DE TERAPIA POR CONTINGÊNCIAS DE REFORÇAMENTO, 

CAMPINAS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Pobreza; Contingências pobres; TCR  
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Daniela (36) era filha adotiva de Jade (64) e Helton (62) e irmã de Daniel (37), também 

adotivo. Mantinha um relacionamento amoroso com Ademar (26), com quem 

considerava-se casada, mas devido a motivos financeiros, ela morava com os pais. 

Daniela residia em um bairro periférico, e estava recebendo auxílio doença pelo INSS 

devido a tendinite. As principais queixas iniciais foram de “depressão”, medo de andar 

de moto, e ausência de condição financeira que possibilitasse que a cliente e marido 

voltassem a morar juntos e pudessem “melhorar de vida”. Durante os atendimentos, a 

psicoterapeuta identificou que a cliente emitia frequentes respostas de fuga-esquiva de 

responsabilidades e tinha dificuldade para manter-se engajada em atividades com alto 

custo de respostas. Os principais objetivos do processo psicoterapêutico foram ampliar 

repertório de respostas de responsabilidade e autocontrole (principalmente em relação ao 

trabalho) e ampliar repertórios de comportamentos que permitissem a entrada e 

manutenção nos empregos; alterar as contingências de reforçamento e diminuir a 

frequência de comportamentos correlatos de depressão (tristeza, desânimo, etc.). Alguns 

dos procedimentos utilizados nas sessões de psicoterapia foram: Instruções verbais, 

descrição das contingências de reforçamento e análises funcionais dos seus produtos 

(comportamentos respondentes e operantes) e reforçamento diferencial aos 

comportamentos desejados.  Ao longo de 14 meses de atendimento, a cliente apresentou 

classes de respostas de comprometimento e responsabilidade; diminuiu a frequência de 

emissão de comportamentos caracterizados como desânimo e tristeza; emitiu respostas 

de autocontrole e permaneceu por oito meses no mesmo emprego. Teve alta no 32º 

atendimento. 
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1444 - “NÃO ARRANJO NAMORADO, PRECISO APRENDER A 

PAQUERAR”: UM CASO SOBRE HABILIDADES SOCIAIS DE CORTEJO  

 

ALINNE FERREIRA DA SILVA; ANNE KAROLINA FERNANDES 

CAVALCANTE MAIA; GLEYCE SANTOS GOMES; GÉRSON ALVES DA SILVA 

JÚNIOR.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, ARAPIRACA - AL - BRASIL.  

Palavras-chave: Cortejo; Habilidades Socias; FAP  

 

Este trabalho apresenta um relato de caso clínico e análise filogenética do comportamento 

de cortejo através de estudos baseados na ecologia comportamental. A intervenção foi 

realizada com uma mulher evangélica, de 23 anos, a qual convive com três irmãos e a 

mãe viúva. Irmãs não apresentam histórico de relacionamentos duradouro. A paciente 

procurou o atendimento psicológico por perceber sua dificuldade para namorar e por suas 

paqueras declararem homossexualidade após um longo período de investimento na 

relação. Observando que sua história contingencial foi marcada por excesso de 

comportamentos controlados por regras e construção de sentimento de insegurança e 

baixa autoestima, o processo terapêutico norteou-se através da Psicoterapia Analítico-

Funcional, aplicação de PDCA (Planejar, Desenvolver, Checar, Ação corretiva) e 

inventários com fins de medir o nível de habilidade social frente a situações que 
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envolvesse a relação com o sexo oposto e avaliação de comportamentos moleculares 

necessários na relação de conquista sexual. Foi diagnosticado que a paciente apresentava: 

erro discriminativo para selecionar parceiro, e déficits de habilidades sociais referentes a 

cortejo. Diante disto, buscou-se promover afirmação pessoal e treino discriminativo para 

a seleção de parceiro. A paciente conseguiu desenvolver repertórios discriminativos 

referentes ao cortejo, e manutenção de um relacionamento amoroso. A partir do estudo 

filogenético em animais não-humanos, realizado neste trabalho, observou-se a relevância 

de compreender o valor adaptativo do cortejo e suas especificidades que, neste relato de 

caso, torna importante a compreensão das contingências envolvidas na modelagem de 

habilidades sociais de cortejo do indivíduo. 
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1446 - AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DO DESENVOLVIMENTO DE 

CRIANÇAS EM UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

JULIANA WERCKMEISTER THOMAZINI; TATIANA IZABELE JAWORSKI DE 

SA RIECHI; NATÁLIA ROSOT; BÁRBARA SAUR; BEATRIZ VALENTIM 

SANTOS; CAROLINE DA SILVEIRA; VIVIANE DOS REIS DRAPIER.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Desenvolvimento infantil; Intervenção precoce; Neuropsicologia  

 

Objetivo: Prevenir atrasos no desenvolvimento e promover o desenvolvimento infantil, 

através da intervenção precoce, uma vez que, quanto mais cedo é detectado o atraso e 

realizada intervenção, menor é o impacto no futuro da criança e maiores as chances de 

reverter este atraso. Materiais e método: São utilizadas as Escalas Bayley de 

Desenvolvimento Infantil Terceira Edição (Bayley-III) que avaliam os seguintes 

domínios: Cognitivo, Linguagem (receptiva e expressiva) e Motor (motricidade fina e 

grossa). Participantes: Crianças matriculadas em um Centro de Educação Infantil (CEI) 

da cidade de Curitiba, pais destas crianças e funcionários do CEI. Procedimentos: 

Realização de avaliações neuropsicológicas e acompanhamento do desenvolvimento das 

crianças. As famílias são orientadas para estimular o desenvolvimento das crianças, 

através de reuniões e materiais instrutivos.  Também é realizada a orientação dos 

educadores do CEI a respeito das dificuldades apresentadas pelos alunos, além de espaços 

de capacitação para a promoção do desenvolvimento. Resultados: Foram avaliadas 30 

crianças com idade entre 5 e 29 meses no período de outubro de 2014 a maio de 2016. A 

área em que as crianças se encontraram mais deficitárias foi a motora grossa, com 30% 

das crianças abaixo do esperado. Por outro lado, nos domínios de linguagem receptiva e 

motricidade fina, 83% dos participantes obtiveram a classificação adequada ou superior 

à idade. Conclusão: Algumas crianças apresentaram atrasos no desenvolvimento e se 

beneficiarão com o acompanhamento e intervenção precoce fornecidos pelo projeto. 
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1450 - A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA ÀS MULHERES 

VÍTIMAS DE AGRESSÃO DOMÉSTICA  

 

HELOISA KRACHESKI TAZIMA; JAQUELINE CRISTINE BORDIN; LÍGIA 

FERNANDES DA SILVA; ANNY CAROLINE GONZALES DE SOUZA; VÂNIA 

LÚCIA PESTANA SANT'ANA.  

UEM, MARINGA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Pró-mulher; Violência doméstica; Psicoterapia analítico-

comportamental  

 

O Pró-mulher é um projeto de extensão da Universidade Estadual de Maringá em parceria 

com a Secretaria de ciência, tecnologia e ensino superior (SETI), que oferece atendimento 

às mulheres vítimas de violência doméstica e às suas famílias. A importância do projeto 

se funda nos altos índices de violência observados na atualidade ( 27,1%, ) e nas 

consequências geradas por essa conduta. Sua relevância reside nos desmembramentos 

negativos que tal padrão comportamental traz aos envolvidos e grupos sociais em geral 

com reflexos sociais, econômicos, de saúde física e psicológica.  O projeto tem como 

objetivos minimizar os efeitos colaterais da violência doméstica, para as vítimas, tais 

como baixa autoestima, padrões comportamentais de passividade, dependência, 

depressão, isolamento e ausência de habilidade social e, ainda, desenvolver medidas 

preventivas, compilando dados sobre a violência doméstica, identificando as 

contingências que aumentam a probabilidade de sua ocorrência e propondo alteração 

desses contextos. São propostos trabalhos de atendimento e preventivos em conjunto com 

outros órgãos que permitam promoção de maior conscientização social e o ensino de 

práticas positivas.  Atua em parceria com o Instituto Médico Legal (IML) que permite um 

primeiro contato com as vítimas, oferecendo espaço de escuta e acolhimento, além do 

convite para a participação do projeto, que oferta atendimento psicoterápico individual e 

grupal. No grupo as participantes dividem experiências, reforçam e incentivam 

comportamentos adequados, como a reinserção social e no trabalho, oferecendo mais 

fontes de reforçamento social semelhantes aos que ocorrem no ambiente natural. Apesar 

da divulgação do projeto por diferentes veículos de comunicação, a adesão inicial foi 

abaixo do esperado. A equipe do projeto tem sido convidada por órgãos municipais e 

estaduais, públicos e privados, para divulgar o trabalho e promover debates sobre a 

temática da violência e seus efeitos. 
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1495 - IDENTIFICAÇÃO DE COMPORTAMENTOS INTERMEDIÁRIOS DA 

CLASSE GERAL “COMUNICAÇÃO ASSERTIVA”  

 

ANNA GABRIELA DE CARVALHO1; WILSON ZEM KOVALSKI2; ISADORA 

THAÍS DE OLIVEIRA3; WELLINGTON MAIKE DE FARIAS4; RUBIA YUKARI 

ASOFU5; FERNANDA BORDIGNON LUIZ6; ANGELICA SORAYA 

KRZYZANOVSKI7.  

1,2.UNIVERSIDADE POSITIVO, CAMPO MAGRO - PR - BRASIL; 

3,5,6.UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL; 4.UNIVERSIDADE 
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POSITIVO, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL; 7.N1 TECNOLOGIA 

COMPORTAMENTAL, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Programação De Contingências De Ensino; Comunicação Assertiva; 

Treinamento  

 

Analistas do comportamento têm contribuído com o desenvolvimento de contingências 

para a ampliação de repertório comportamental, o que pode ser aproveitado no contexto 

organizacional. Esse desenvolvimento vem propiciando uma melhora na qualidade dos 

programas de ensino, que cada vez mais atendem as necessidades sociais de forma 

consistente e eficaz. Este trabalho tem como objetivo a identificação de comportamentos 

intermediários da classe geral “comunicação assertiva” para futura elaboração de um 

programa de contingências de ensino. Para tanto foram desenvolvidas três etapas: 

levantamento de necessidades sociais, identificação do objetivo terminal e objetivos 

intermediários. Por meio de matérias jornalísticas, contextos experienciados pelos 

participantes, artigos científicos, livros e pesquisas levantou-se as demandas sociais. Para 

a delimitação do objetivo terminal, foi necessário ampliar o conhecimento em relação ao 

assunto, por meio de livros e artigos sobre comunicação, delimitando o objetivo terminal 

“Comunicar-se de maneira clara e precisa, atendendo as diferentes necessidades de 

comunicação no ambiente, prevenindo ou solucionando problemas, considerando as 

relações interpessoais”. Os objetivos intermediários foram identificados a partir da 

literatura sobre comunicação, e então foi avaliada a necessidade da inclusão de outros 

comportamentos que constituem a classe comportamental estabelecida no objetivo 

terminal. Os objetivos foram organizados por grau de complexidade, partindo de um 

possível repertório comportamental de entrada dos aprendizes até o objetivo terminal. 

Como resultado foram identificados 134 comportamentos intermediários. Apesar do 

trabalho ainda estar em construção, consideramos pertinente sua divulgação pela análise 

das necessidades sociais, pois esta etapa não é comumente realizada. 
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1518 - PSICOTERAPIA: SUA RELEVÂNCIA DURANTE A GRADUAÇÃO EM 

PSICOLOGIA  

 

FERNANDA CASTRO BORGES TRINDADE1; CHRISTIANE PEREIRA DA SILVA 

MATARA2; LUCIANA PELISSARI MARTHOS3; EDSON RODRIGUES SILVA4; 

LUAN AUGUSTO MACHADO LIMA5; ELDA CORREA MENDES PEREIRA6; 

HEMILY DE PAULA MAGALHÃES7.  

1.UNIR, PORTO VELHO - RO - BRASIL; 2,3,4,5,6,7.FAAR, ARIQUEMES - RO - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Psicoterapia; Acadêmicos E Profissionais De Psicologia; Formação  

 

A graduação em Psicologia de várias formas exige muito do acadêmico, adaptação a uma 

nova rotina, introdução a diversas fontes de conhecimento, inserção em novos grupos, e 

quando iniciam os atendimentos clínicos as cobranças multiplicam, exigindo repertório 
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teórico, pessoal e profissional. Assim, desde o início os alunos são incentivados pelos 

professores a passarem por processo psicoterápico, visando promover repertório para 

lidar tanto com seus próprios sentimentos e emoções quanto com os diversos contextos 

dos clientes. Acreditando nessa relevância o presente trabalho objetivou analisar as 

pretensões dos acadêmicos em formação com relação à psicoterapia pessoal e verificar a 

importância que os mesmos dão a ela para seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

Verificou-se ainda se profissionais formados a menos de dois anos também acharam a 

psicoterapia relevante enquanto acadêmicos. Sobre a amostra participaram da pesquisa 

77 pessoas, entre acadêmicos de psicologia e psicólogos; dentre os quais 08 masculinos 

e 69 femininos; 18 psicólogos e 59 acadêmicos do 1º ao 10º período. Foi utilizado 

questionário objetivo e subjetivo. A coleta foi realizada individualmente e todos 

assinaram o TCLE. Os resultados demonstraram que a maior parte das duas categorias, 

90% a 95%, acredita que o processo é fundamental para os graduandos, porém 50% dos 

mesmos ainda não estiveram em psicoterapia, essa amostra também demonstrou 99% de 

interesse em fazer; 17% estão fazendo e 33% já fizeram em algum momento. 25% dos 

que nunca fizeram alegaram problemas financeiros. Os resultados permitem observar que 

existe uma necessidade de atendimento e seus benefícios. Os alunos podem contar com o 

atendimento na clínica escola, mas não tem sido suficiente cabe a instituição e aos 

próprios professores promoverem práticas terapêuticas no intuito de proporcionar mais 

ambientes de divulgação da psicoterapia. 
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1619 - A INFLUÊNCIA DA ANSIEDADE NO TRATAMENTO DA DOR 

GENITO/PÉLVICA( VAGINISMO).  

 

FABIOLA SILVA SALUSTIANO1; CAROLINA COSTA FERNANDES2.  

1.INPASEX, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 2.INPASEX., SÃO PAULO - SP - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Ansiedade; Sexualidade; Vaginismo  

 

A. 22 , mulher, heterossexual, habilidosa socialmente,namorando E. 34 anos, há dois 

anos. A Ginecologista, que encaminhou o caso, diagnosticou Vaginismo primário. 

Instrumentos inicialmente aplicados: BAI, BDI / e EAES-F, SDI-2, visam coleta de 

informações acerca da queixa. A. relata ter rede de apoio familiar e super proteção e 

também afirma ter também alta ansiedade de desempenho. Iniciamos à aplicação de 

técnicas específicas da terapia sexual, ocorre episódio ansiogênico, aplicamos o 

instrumento SPAI – resulta em ansiedade generalizada sem fobia social. Suspendemos 

atendimento com foco no vaginismo e focamos nos comportamentos de ansiedade. 

Rapidamente estabilizamos tais comportamentos e retornamos concomitantemente às 

técnicas específicas (exercício de Kegel, autoconhecimento, auto erotização e etc.)  para 

tratamento de vaginismo e a cliente teve ainda mais progressos. Crise no relacionamento 

de A. e E., suspendemos outra vez trabalho focal. Retornam comportamentos de alta 

ansiedade. Se separa de E. Busca contatos sociais e reiniciamos trabalho focal, mesmo 

sem parceria fixa. Inicia relacionamento, não nomeado de namoro, com I., que ao 

contrário de E. é engraçado e natural. Implementamos de Psicoeducação junto de técnicas 
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específicas. 30 dias depois do início do novo relacionamento a cliente teve sua primeira 

relação sexual com penetração e preliminares satisfatórias, não havia informado sobre sua 

disfunção ao novo parceiro sexual. Relata não ter sentindo nenhuma ansiedade, contratura 

muscular pélvica e que a dor foi tolerável. Na sequência relata prazer a vontade de iniciar 

relação, e orgasmo na relação. A cliente se encontra em ensaio de alta. Este trabalho teve 

por objetivo apresentar o relato de um caso atendido em uma clínica particular, pelo 

período de 7 (sete) meses. O vaginismo é um dos transtornos que mais acomete pacientes 

ginecológicos, muitas passam por procedimentos cirúrgicos, o que poderia ser evitado se 

tivessem sido encaminhadas à Psicoterapia. 
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1412 - AVALIAÇÃO DAS DIFERENÇAS ENTRE RATOS SHR E WISTAR EM 

UM ESQUEMA MÚLTIPLO FI 2MIN – EXT 5 MIN.  
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O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno que se caracteriza pela 

desatenção, hiperatividade e impulsividade. O modelo animal mais utilizado para o 

estudo do TDAH tem sido a linhagem de ratos SHR, por apresentarem características 

similares ao transtorno em sua etiologia, sintomatologia e de resposta ao tratamento. O 

principal procedimento utilizado para a avaliação dessas características tem sido o 

esquema múltiplo FI 2min – EXT 5min. Em particular, no esquema múltiplo, costuma-se 

utilizar uma luz de feedback que parece funcionar como reforçador condicionado para os 

ratos da linhagem SHR. O objetivo do presente projeto, é replicar e adaptar o 

procedimento de tarefa múltipla FI 2min – EXT 5min, na avaliação das diferenças entre 

ratos das linhagens Wistar e SHR, investigando se essas diferenças se mantém sem a luz 

de feedback para resposta de pressão à barra. Para tanto, 4 ratos machos da linhagem SHR 

e 4 da linhagem Wistar foram submetidos ao esquema múltiplo FI 2 min – EXT 5 min 

sem o uso da luz de feedback. Já foram realizadas 30 sessões de FI 2min – EXT 5min. 

Até o presente momento, 2 sujeitos da linhagem Wistar atingiram o critério de 

estabilidade. Os resultados preliminares indicam um maior número de respostas no 

componente FI para o grupo Wistar (Média = 328,2; EP = 40,9) do que para os SHR 

(Média = 249,9; EP = 57,7), considerando-se as três últimas sessões. Já no componente 

EXT os grupos apresentam frequências similares (Média = 21,9 com EP = 2,6 para os 

Wistar e Média = 24,2 com EP = 8,4 para os SHR). Os resultados diferem dos encontrados 

na literatura, contribuindo para a hipótese da função da luz de feedback nas diferenças 

entre as linhagens. 

 

* Bolsista FAPESP Processo nº 2015/12453-5 
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A adolescência tem como característica principal o processo de transformação 

psicológica da criança em adultos, e essa transformação, muitas vezes veem 

acompanhados de inconstâncias, comportamentos de agressividade e insegurança, e 

inabilidade social no adolescente. Para a Análise do Comportamento, as inseguranças são 

comumente consideradas frutos de um ambiente extremamente punitivo que não propicia 

aumento de adequação do repertório comportamental. Já a depressão é considerada por 

alguns autores como uma das consequências de um ambiente punitivo e coercitivo que 

geralmente produz uma diminuição na frequência de determinados comportamentos. O 

objetivo deste trabalho é apresentar um caso de depressão na adolescência. O atendimento 

foi realizado no Centro de Práticas em Psicologia (CEPRAPSI) na Universidade Federal 

de Mato Grosso/CUR, com embasamento teórico analítico-comportamental. Os dados 

foram coletados por meio de relatos verbais da cliente/mãe durante as sessões 

psicoterapêuticas. Dentre as intervenções foram utilizadas algumas estratégias para 

produção do autoconhecimento da cliente. Também foi aplicado um teste de Habilidades 

Sociais e, constatou-se a necessidade de um treinamento de habilidades em diversos 

contextos. Em um terceiro momento, ensinamentos sobre discriminação de sentimentos 

relacionados à sexualidade foram trabalhados. Por fim, foi realizado um processo de 

orientação profissional utilizando o método Analítico Comportamental.  Ao final deste 

estudo de caso verificou-se que houve progresso no autoconhecimento referente suas 

dúvidas iniciais sobre sexualidade, futura profissão a ser seguida, constante emissão de 

comportamentos assertivos em seus relacionamentos sociais com a família e terceiros, 

bem como a ausência da queixa de depressão. 
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O presente estudo objetivou investigar se eventos culturais independentes do produto 

agregado poderiam selecionar práticas culturais “supersticiosas”. Essa hipótese foi 

testada em um jogo desenvolvido em planilha de Microsoft Excel®. O jogo foi realizado 

com um grupo formado por quatro participantes e consistiu em escolhas individuais de 

uma entre quatro cores, pontuadas individualmente por cada escolha, a depender da cor, 

e em grupo quando uma sequência de cores pré-estabelecida era selecionada. Assim, os 

principais elementos de uma metacontingência estiveram presentes, tais como as 

contingências comportamentais entrelaçadas (escolhas sucessivas à escolha de cor do 

outro participante), o produto agregado (emissão de uma sequência de 4 cores) e a 

consequência cultural (liberação de pontos para uma sequência estabelecida a priori pelo 

experimentador). Além disso, a ordem de escolha foi alternada dentro do entrelaçamento 

e a interação verbal restringida. O grupo foi exposto a um delineamento experimental AB, 

onde haviam relações de metacontingência na Condição A e de contiguidade na Condição 

B. Para tanto, o evento cultural na condição B foi apresentado nas mesmas tentativas da 

CCE alvo da condição A, em um modelo de acoplamento experimental. A Condição A e 

B foram interrompidas quando ocorreram 100 tentativas. Identificou-se a seleção de dois 

padrões de entrelaçamento “supersticioso”, ocorrendo em dois momentos distintos do 

experimento: (1) P1 e P4 seleção de uma mesma cor e P2 e P3 seleção de uma mesma 

cor; e (2) P1, P2 e P3 amarelo e P4 verde. Os resultados sugerem seleção de 

comportamento supersticioso enquanto fenômeno cultural. 
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Cognitive map is a concept built to explain problem solving by the abstract representation 

of reality through brain and mental mechanisms. From its proposal by Edward C. Tolman, 

cognitive maps have been explored from a behavioral, neurobiological and computational 

perspective. In this work I will briefly present the metaphor and some of evidences on 

each of those three aspects that explored the concept with emphasis in behavioral and 

neurobiological experiments. The analysis took into account conceptual and experimental 

sources with historical relevance defined from the social and scientific impact of the work 

or its originality. It was identified that cognitive map concept was originally presented 

based on metaphors and with lacks in testability. The evidences for cognitive maps are 

inconclusive and have concurrent hypothesis to explain data that were not properly 

explored or revisited. As one of the core concepts for cognitive revolution narrative, this 

work intended to present cognitive map concept and findings as an empirical and 

theoretical field for behavior analysis and evidence based psychology. 
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O termo metacontingência tem sido utilizado como instrumento de análise de práticas 

culturais dentro da análise do comportamento, no qual contingências comportamentais 

entrelaçadas resultam em um produto agregado, sendo esta relação selecionada por uma 

consequência cultural, apresentada por demandas sociais do ambiente. Nesse processo, 

agências controladoras como a mídia podem manipular variáveis que controlam o 

comportamento do grupo. Visando compreender essas relações mediadas pela internet, o 

objetivo geral deste trabalho é realizar uma análise funcional do canal Nerdologia do 

Youtube a partir dos conceitos de contingência e metacontingência. Foram coletados 

dados acerca das postagens do canal e dos números de visualizações dos vídeos entre os 

períodos de outubro de 2014 até fevereiro de 2016, a partir do próprio site do Youtube e 

do site Socialblade. Foi realizada uma análise quantitativa da frequência do número de 

visualizações e inscritos diários, além da categorização dos vídeos quanto à forma e ao 

conteúdo. Observou-se que, no início, as visualizações eram mais frequentes no dia em 

que a publicação ocorria, entretanto, este padrão muda para um dia após a publicação do 

vídeo, coincidindo com o final de semana. Os temas mais frequentes foram Biologia, 

Ciências Sociais e Psicologia. Para discutir tais temas, os recursos mais utilizados foram 

Livros e Filmes. 

 

Em uma análise de metacontingência, observou-se que os seguintes elementos 

estiveram presentes: contingências comportamentais entrelaçadas (o comportamento 

dos diferentes produtores do canal), o produto agregado (vídeo publicado no canal do 

Youtube) e a consequência cultural (número de viewers). 
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As primeiras pesquisas em Análise Experimental do Comportamento (AEC) sobre 

agressão estabeleceram sua relação direta com a estimulação aversiva. Algumas dessas 

investigações, hoje consideradas seminais no estudo do comportamento agressivo, foram 

publicadas no Journal of Experimental Analysis of Behavior (JEAB). Buscamos 

apresentar a distribuição temporal de publicações sobre agressão induzida por 

estimulação aversiva no JEAB e descrevemos os aspectos metodológicos de cada 

trabalho, como uma forma de avaliar o interesse da disciplina no tema. Os temos 

“aggress*”, “fight*” e “attack*” foram buscados na base de dados Wiley Online Library 

e critérios de seleção foram aplicados. Cinquenta e oito experimentos foram analisados. 

A representatividade global de publicações sobre agressão induzida, no JEAB, é de 

1,06%. Entre 1962 e 1981, houve regularidade na publicação sobre o tema no JEAB, 

representando 2,8% das publicações no periódico neste período. Um primeiro período de 

publicações foi caracterizado por investigações envolvendo a exposição de ratos e 

macacos-de-cheiro a choque elétrico, resultando em respostas de luta e mordidas, 

respectivamente; um segundo período foi caracterizado por trabalhos envolvendo a 

exposição de pombos a esquemas de reforçamento, resultando em respostas agressivas de 

bicar. Limitações deste levantamento são apresentadas e sugerimos possibilidades 

adicionais de pesquisa. 
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AE, 58 anos, médico, separado, 2 filhos, encaminhado por psiquiatra, com transtorno de 

ansiedade. Queixa de impotência; sua primeira experiência sexual foi boa tendo sido 

casado por 34 anos (12 últimos somente masturbação) sem episódios de impotência. Se 

separou e conheceu D. se sentindo atraído desde o início por essa parceria, tiveram dois 

encontros antes da primeira relação sexual. AE sente-se envolvido, saíram outras vezes e 

não há interesse de D. A mesma relata que “não tiveram química e que ela não se envolve, 

quando isso não ocorre, nem mesmo se ele desse a ela um baú de cheio de ouro, e termina 

com ele. ” D. foi casada outras vezes, relata vida sexual intensa, vasta experiência e 

química sexual com outro parceiro. AE insiste em sair com ela, e é quando acontece o 

primeiro episódio de impotência. Eles ficam um período sem encontros, onde ele sai com 

outras mulheres e inclusive prostitutas, onde nem sempre ocorre a impotência. AE quer 

voltar com D. e consegue. A impotência ocorre de forma intermitente. Utilizei os 

inventários Beck BDA/BDI e EAES-E, SDI-2/InPaSex-SP. Conceituação cognitiva, 

apresenta crenças de desvalor, desamor, fracasso. Esquemas auto-sacrifício, inibição 

emocional, merecimento, subjugação. Episódios de impotências foram mapeados, 7 ao 

total. Gatilho ansiogênicos disparados pela "falta de quimíca"disparavam alterações 

corporais e impotência ocorria, pois acreditava não ter recursos para satisfaze-la 
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sexualmente. Iniciou-se a reestruturação cognitiva e debate acerca das evidências 

comportamentais e suas respostas. AE não conseguia avançar, hoje já trabalhamos 

aumento de repertório comportamental sexual concomitante e ele tem tido ganhos com 

base na mudança de comportamento perante às afirmativas da esposa. A meses não 

ocorrem episódios de impotência; tendo frequência de aproximadamente 2 relações 

mensais dentro da situação gatilho, além de outras relações semanais de rotina.  AE 

permanece em terapia para sedimentar esses ganhos. 
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A esquizofrenia é uma psicopatologia de alta importância clínica. Alguns autores relatam 

que pessoas acometidas por esquizofrenia são mais predispostas que a população em geral 

a comportamentos violentos. O Behaviorismo considera todo comportamento operante 

como aprendido, portanto, é função do analista comportamental analisar as contingências 

responsáveis pelo comportamento, incluindo o que se denomina “comportamento 

violento” da pessoa com esquizofrenia. O objetivo desta pesquisa foi realizar análise 

funcional do comportamento violento que levou indivíduos com esquizofrenia a cumprir 

medida de segurança no Complexo Médico Penal do Paraná. Para alcançar esse objetivo 

foram realizadas seleção de laudos, prontuários e pareceres da instituição. Dos 

documentos, cinco que cumpriam os critérios da pesquisa foram selecionados; sendo os 

critérios: possuir diagnóstico de esquizofrenia, e ter cometido algum crime contra a vida 

de outrem. Por conseguinte, os documentos selecionados foram analisados mediante 

tabelas de análise funcional, contendo também dados de identificação, dado diagnóstico 

e sociodemográficos. Os resultados mostraram que todos os indivíduos são homens, entre 

22 e 40 anos, e que nenhuma das amostras ingressou no Ensino Médio. Três estavam 

solteiros, um amasiado, e um divorciado. Quatro residiam no interior do estado do Paraná, 

e um na capital. Todos oriundos de família com situação econômica pobre. Os cinco 

faziam uso de álcool, e três de maconha. Dois faziam uso de medicamentos para 

esquizofrenia. As análises funcionais denotam que os antecedentes aos comportamentos 

violentos correlacionavam-se a estímulos aversivos dos quais os indivíduos não tinham 

controle, tentando removê-los mediante crimes de homicídio, agindo em função de um 

reforço negativo. A análise funcional nos proporcionou entender melhor a relação das 

variáveis para o comportamento violento desses indivíduos do que a análise topográfica 

dos laudos médicos. 
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Transtorno de Personalidade: Compreendendo a formação do self a partir de propostas 

Analítico-Comportamentais. 

 

O presente trabalho propõe-se a investigar a construção do conceito de Personalidade 

(self) a partir de semelhanças e diferenças de perspectivas Analítico-comportamentais, 

que possam levar o indivíduo a desenvolver um quadro patológico. Buscou-se, nas obras 

de Skinner, B.F. (1889/1991); Kohlenberg, R.J., e Tsai, M. (1991/2001); Luciano, C., 

Valdivia-Salas, S., & Ruiz, F.J. (2012), e Torneke, N. (2010) compreender (1) o que é 

self?; (2) como é descrita a formação do self? e (3) possíveis problemas na formação do 

self.  A partir das três questões utilizadas para compor os dados deste trabalho, foi 

possível constatar que (1) os autores não propõem uma definição consensual para 

descrever o que é self; (2) para compreender o processo de formação, cada autor propôs 

conceitos que explicam processos utilizados pela comunidade verbal que exerce a função 

de ensinar o indivíduo a tatear sobre eventos públicos e privados através de 

questionamentos; (3) à medida em que o ambiente questiona e consequência o 

comportamento do indivíduo, espera-se que, este que antes estava controle  do ambiente, 

aprenda a responder sob controle privado de maneira considerada  adequada. Foi possível 

identificar ainda que excessos, déficits ou insensibilidades durante o processo de 

consequenciação do tato do ouvinte, para comportamentos públicos e privados, podem 

levar o indivíduo, a médio-longo prazo, a desenvolver sofrimento dito como patológico, 

característico de quadros de transtorno de personalidade. Sugere-se, para estudos futuros, 

realizar a compreensão de self proposta por Steven C. Hayes a partir da Teorias das 

Molduras Relacionais a fim de compará-las com estas e outras propostas. 
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O Quarto de Jack (Room), filme canadense-irlandês, dirigido por Lenny Abrahamson, 

conta a história de Joy e seu filho, Jack, que vivem no ambiente de um cativeiro - o 

Quarto. O objetivo deste estudo foi analisar, sob a ótica do Behaviorismo Radical: 1) a 

função do comportamento verbal, principalmente tato, emitido por Joy, na descrição do 

cativeiro; 2) o papel deste comportamento verbal no controle do comportamento de Jack 

e na sua relação com o ambiente; 3) o papel do ambiente físico e social no 

desenvolvimento de repertórios comportamentais infantis. Estudos como este podem 

contribuir para o entendimento conceitual e aplicação da análise do comportamento. 

Assistido o filme, selecionou-se os comportamentos verbais mais relevantes para o 

objetivo do estudo, que foram analisados à luz da teoria. Foram identificados 

comportamentos verbais de Joy que instalaram em Jack comportamentos de tato e que 

permitiram que ele tomasse contato indireto com vários aspectos físicos e culturais que, 

inicialmente, não faziam parte do “real” - disponível - dentro do Quarto. Essas respostas 

instaladas ao longo do desenvolvimento de Jack– adaptativas para o cativeiro – tornaram-

se menos funcionais quando o ambiente mudou. Analisou-se a discrepância entre as 

respostas aprendidas e funcionais de Jack para o ambiente cativeiro e as respostas 

necessárias para a adaptação ao ambiente “real” (fora do cativeiro). Seu desenvolvimento 

– ou aprendizado de repertório funcional –, assim, fica comprometido, levando Jack ao 

sofrimento, o que pode ser comparado com a experiência de muitas crianças que são 

encaminhadas para terapia. 
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O consumismo é considerado uma das características mais marcantes da sociedade 

contemporânea e vem produzindo mudanças significativas nos modos de viver. Desta 

forma, este trabalho tem como objetivo compreender como o consumismo afeta a 

infância. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica de artigos sobre o 

desenvolvimento da criança sob a ótica da Análise do Comportamento (AC) e discussões 

conceituais sobre o consumo na contemporaneidade. De acordo com a AC o 

desenvolvimento da criança ocorre a partir de um processo de aprendizagem permeada 

pelas consequências produzidas pela comunidade verbal e suas práticas culturais. Diante 

disso, o contexto de consumismo caracterizado por uma supervalorização do ter em 

detrimento do ser, da busca pela felicidade pela aquisição imediata de coisas materiais, 
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da influência da mídia ditando um ideal de vida pode afetar o desenvolvimento da criança. 

Assim, a busca pelas consequências reforçadoras imediatas, o estabelecimento de regras 

disfuncionais, o controle aversivo, entre outras variáveis podem produzir 

comportamentos imediatistas, de frustração, individualismo, permeadas por relações de 

reforçamento arbitrário, assim como um distanciamento da criança das brincadeiras 

criativas, da imaginação e fantasia. Portanto, conclui-se que o repertório comportamental 

da criança vai se construindo pelo seu contato com o ambiente e o consumismo torna-se 

um estímulo que afeta a infância podendo gerar sofrimentos, e cabe aos responsáveis e a 

sociedade como um todo para não reforçar a criança na brincadeira de consumir. 
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1482 - ENTENDENDO ANALÍTICO-COMPORTAMENTALMENTE UM 

COMPORTAMENTO DE MANIFESTAR NA PARADA GAY  

 

MARIANA SILVA VIRGÍNIO.  

UFC, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Parada Gay; Comportamento de manifestar; Análise do 

Comportamento  

 

A Parada do Orgulho LGBT, mais conhecida como Parada Gay, que ocorre em São Paulo, 

contou, no ano de 2015, com a transexual Viviany Beleboni. Ela emitiu um 

comportamento de manifestar que se apresentou na topografia de “crucificação”. Diante 

dos relatos verbais emitidos por Viviany acerca desse fato e de outros acontecimentos da 

sua história de vida, realizou-se uma análise funcional desse comportamento. Durante 

toda a sua vida, ela esteve exposta a diversas estimulações aversivas, tendo sido vítima 

das mais variadas formas de agressão. Além disso, relatou ter presenciado situações as 

quais seus conhecidos também foram vítimas dessas e de outras topografias de 

comportamentos preconceituosos, levando à morte em alguns casos. Portanto, como 

Operação Motivadora (O.M.), ela teve essa constante estimulação aversiva ao longo de 

sua história de vida. Diante dessa O.M. e da Parada Gay, que se configurou como 

Estímulo Discriminativo (Sd), seu comportamento de manifestar na topografia de 

“crucificação” foi evocado. Houve consequências reforçadoras e aversivas que se 

apresentaram após a emissão desse comportamento. Muitas pessoas emitiram 

comportamentos de apoio ao de Viviany, vangloriando-a, parabenizando-a, oferecendo-

lhe, pois, prestígio social; outras emitiram comportamentos agressivos, de desaprovação 

social etc. Haja vista a história de vida de Viviany e a frequência de ocorrência do referido 

comportamento, concluiu-se que a classe de respostas "manifestar" foi selecionada, pois, 

mesmo tendo sido exposta a contingências aversivas, a frequência de ocorrência do seu 

comportamento de manifestar aumentou, podendo ser visto por meio de outras 

topografias: vídeo pelas redes sociais, entrevistas aos meios midiáticos, outra simulação 

da crucificação, entre outros. Entretanto, supõe-se que a classe de resposta "sair de casa" 

de Viviany fora punida, tendo ela passado a emitir respostas de contracontrole, uma vez 

que afirmou só sair acompanhada de suas amigas depois desse evento. 

 



316 
 

P - 088 - SESSÃO DE PAINÉIS 2 09/09/2016 de 10:00 às 11:30, ÁREA DE 

PAINÉIS  

 

1487 - WHITE BEAR: UMA ANÁLISE COMPORTAMENTAL DA PUNIÇÃO 

NA SÉRIE BLACK MIRROR  

 

MAXWELL CANDIDO DE LIMA; MARIANA SILVA VIRGÍNIO.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, HORIZONTE - CE - BRASIL; 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Punição; Controle Aversivo; Black Mirror  

 

As práticas punitivas são frequentemente utilizadas na sociedade contemporânea como 

maneira de contingenciar comportamentos tidos como inadequados a nível social e são 

efetuadas muitas vezes por meio de punição negativa, através de métodos de privação de 

liberdade. A série Black Mirror traz uma interessante visão sobre a punição, suas 

aplicações e consequências no episódio White Bear, ao retomar a tortura – uma das 

formas mais aversivas de punição – apresentando um caso onde uma sentenciada é 

submetida a diversas contingências aversivas cuidadosamente atreladas ao caso pela qual 

é culpada. Black Mirror aborda também como a tecnologia e seus usos estão presentes na 

sociedade, despertando reflexões sobre o seu impacto e, no caso apresentado, a une ao 

controle aversivo como ferramenta de divulgação e efetivação de modelos sociais para a 

comunidade, enquadrando o assunto dentro de uma perspectiva da indústria do 

entretenimento, ao usar da tortura da personagem como modelo de consequências para 

aqueles que a assistem ao visitar um parque na qual é realizada a exibição dos acontecidos 

ao vivo. A análise do contexto trazido pela série dá abertura para considerações quanto 

às possibilidades da tecnologia a serviço do controle aversivo além do uso do 

entretenimento como ferramenta de reprodução de modelos de consequência. 
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1494 - ANÁLISE FUNCIONAL DO COMPORTAMENTO CANIBAL NO 

FILME “HANNIBAL: A ORIGEM DO MAL”  

 

LUDEMILA DOS SANTOS ALMEIDA; JOÃO PAULO RIBEIRO; MARINTHIA 

CARCANO MARTINS.  

UFMS, CAMPO GRANDE - MS - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise Do Comportamento; Canibal; Psicopata  

 

O filme “Hannibal: a origem do mal”, lançado em 2007, é uma produção cinematográfica 

que exemplifica a história de vida de um psicopata. O filme descreve da infância até vida 

adulta de Hannibal Lecter. Dados importantes são evidenciados em meados da Segunda 

Guerra Mundial, em 1944 na Lituânia, momento em que a família Lecter foge de seu 

castelo para uma cabana. Durante a fuga, os pais de Hannibal morrem em decorrência de 

um confronto entre militares russos e alemães, desde então Hannibal ainda criança fica 



317 
 

responsável pela sua irmã mais nova Micha. Saqueadores encontram as crianças e se 

abrigam na cabana, mantendo as crianças como um possível “álibi” caso fossem pegos, 

entretanto com a escassez de comida os saqueadores canibalizam Micha, um fato muito 

traumático na vida de Hannibal, que posteriormente vai atrás dos assassinos de sua irmã 

para vingar-se. Esse trabalho busca identificar contingencias da história e da atualidade 

que controle o comportamento de Hannibal de comer partes das vítimas, como exemplo 

de contingencia de controle do comportamento de canibalismo, ilustraremos através de 

uma análise funcional que: presenciar a morte traumática da irmã através da prática 

canibal é um (SD) para o comportamento canibal (R) de Hannibal e como consequência 

(C) temos a concretização de uma vingança. 
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1515 - ANÁLISE DO CONTROLE PESSOAL NO PROGRAMA ESQUADRÃO 

DA MODA  

 

MARINTHIA CARCANO MARTINS; JOÃO PAULO RIBEIRO; LUDEMILA DOS 

SANTOS ALMEIDA.  

UFMS, CAMPO GRANDE - MS - BRASIL.  

Palavras-chave: Televisão; Controle Pessoal; Análise do Comportamento  

 

Originário da BBC, o programa Esquadrão da Moda é veiculado pelo SBT desde 2009, 

ensinando, segundo informações do site, o telespectador o que deve e o que não deve 

vestir. Para isso uma ‘vítima’, como descrito no site, passa pela consultoria de dois 

especialistas em moda. Essa pessoa é indicada por pessoas do seu próprio meio a 

participar da atração e muitas vezes mostra resistência em se engajar na atividade. Este 

trabalho analisou o controle pessoal (CP) exercido pelos apresentadores do programa 

sobre o comportamento desses indivíduos de vestir roupas de acordo com o que esses 

mesmo consultores consideram certo. Controle pessoal é uma relação desigual entre A e 

B onde A controla o comportamento de B de forma ‘deliberada’ porque a alteração das 

respostas de B de alguma forma é importante para A. Os apresentadores são quem 

diretamente realizam o CP e as principais técnicas usadas no episódio analisado foram a 

estimulação aversiva em forma de piadas em situações nas quais as roupas da participante 

e seu modo de se vestir são desprezados; as contingências de reforço, por exemplo: 

‘vestindo-se assim você não passa uma boa imagem’; o reforço positivo em forma de 

dinheiro, presentes e elogios para a simples participação e também quando a participante 

se veste de acordo com o preconizado pelos apresentadores. Obteve-se sucesso no 

controle do comportamento da participante com o uso das técnicas de CP observadas e 

aquela engajou-se nas tarefas propostas pelo programa e passou a trajar-se como prescrito 

pelos apresentadores. 
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CONTROLE LISTADAS EM “CIÊNCIA E COMPORTAMENTO HUMANO"  

 

MURILO VASQUES BUSO; CLÁUDIO ALMEIDA SARILHO; BERNARDO 

DUTRA RODRIGUES.  

PARADIGMA – CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO COMPORTAMENTO, 

SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Culpa; Análise teórica; Agências de controle  

 

A culpa é uma interação entre comportamentos operantes e respondentes relacionada a 

autoridades externas, valores e uma história de controle aversivo. Muitas vezes é utilizada 

pelas agências controladoras para a regulação de comportamentos sociais, punindo 

classes de comportamentos estabelecidas previamente pela comunidade e 

responsabilizando o indivíduo pela emissão destas. Este trabalho buscou identificar as 

variáveis mantenedoras do comportamento de culpa, relacionando-as com as agências de 

controle descritas em “Ciência e Comportamento Humano”, de B. F. Skinner (governo, 

religião, psicoterapia, controle econômico e educação). O governo utiliza, sobretudo, leis 

para punir determinados comportamentos. A religião usufrui de regras sobre fenômenos 

naturais ou sobrenaturais, modelando comportamentos da classe de obediência, bem 

como um repertório sofisticado de autocontrole. A psicoterapia possui grande diferença 

organizacional do governo e da religião e, caso o terapeuta puna comportamentos do 

cliente, pode resultar no cliente sentir-se culpado. No controle econômico, quem possui 

maior capital o utiliza em acordos para controlar o comportamento de outros. A educação 

auxilia na instalação de comportamentos. Na instituição educacional, são utilizadas 

ameaças de reprovações para que o estudante se engaje em comportamentos tidos como 

adequados para aquela. Sendo assim, essas redes complexas de variáveis podem respaldar 

diversas relações de controle social desequilibrado, ou mesmo opressão.  Portanto, a 

análise das possíveis variáveis mantenedoras dos comportamentos de se sentir culpado e 

de atribuir culpa para outro pode ajudar no entendimento desse fenômeno, bem como 

dessas relações para o contexto clínico. 
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1613 - DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO ANALÍTICO-

COMPORTAMENTAL PARA ESTUDO DA EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR  

 

MAYRÊ DURAN OTERO DE SOUZA1; HELDER LIMA GUSSO2; CAMILA 

BACH3; MAIANA FARIAS OLIVEIRA NUNES4.  

1,3.UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL; 2,4.UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA CATARINA, FLORIANÓPOLIS - SC - BRASIL.  

Palavras-chave: Evasão no ensino superior; Ensino superior; Modelo analítico-

comportamental  

 

O estudo do fenômeno evasão no âmbito do ensino superior tem recebido atenção de 

pesquisadores na economia, pedagogia e psicologia desde a década de 1970. A relevância 
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desses estudos é enfatizada em função de suas decorrências tanto para estudantes, quanto 

para as instituições de ensino e a sociedade. Na literatura da área estão disponíveis 

diferentes modelos teóricos-conceituais para estudo do fenômeno. Nenhum dos modelos 

disponíveis é orientado pelos conceitos e princípios da Análise do Comportamento. O 

objetivo desse trabalho foi elaborar um modelo analítico-comportamental de estudo do 

fenômeno evasão no ensino superior. As variáveis estudadas em outros seis modelos, 

considerados clássicos na área, foram reorganizadas e redefinidas a partir dos elementos 

que constituem uma classe de comportamento (antecedentes, respostas e consequências). 

Foram identificadas três classes de respostas distintas (trocar de curso; trocar de 

instituição de ensino; desistir do ensino superior) que podem estar sob controle de 

aspectos antecedentes distintos.  Nesse sentido, as possíveis variáveis mais diretamente 

relacionadas com cada classe de respostas foram reagrupadas em classes 

topograficamente ou funcionalmente semelhantes. Os resultados deste estudo preliminar 

constituem uma proposta que precisa agora ser avaliada com base em dados empíricos 

para confirmar seu poder preditivo do fenômeno da evasão no ensino superior. 
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1627 - NOMEAÇÃO DE SENTIMENTOS E O TATO NA CLÍNICA 

ANALÍTICO COMPORTAMENTAL  

 

MARIANE FERREIRA DE SOUZA; LUANA FLOR HAMILTON.  

SÃO CAMILO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: tato; clínica; sentimentos  

 

A dificuldade em se relatar sentimentos e sensações internas é tema recorrente na prática 

clínica. Desde os anos 80, pela alta demanda na clínica comportamental, os analistas do 

comportamento têm tratado mais a fundo os conceitos que envolvem eventos privados e 

comportamento verbal e a participação da comunidade verbal na qual cada indivíduo se 

insere, considerando que é esta comunidade que realiza o ensino de discriminação dos 

estados internos. Esta pesquisa se dedicou a buscar dentro dos materiais publicados, entre 

livros e artigos de periódicos nacionais de Análise do comportamento e psicologia clínica, 

sem limite de data de publicação, os conceitos de tato e eventos privados, como a Análise 

do comportamento lida com estes temas e a relevância destes na clínica comportamental. 

Sendo o tato o operante verbal que estabelece, de forma indireta, contato entre a 

comunidade verbal e algum aspecto do ambiente ou da cultura do falante, é fundamental 

para o ensino do relato de eventos privados. No entanto, a inacessibilidade dos eventos 

privados à comunidade verbal, torna o ensino de discriminação e descrição de 

sentimentos, tato de sentimentos, sempre falho em algum aspecto. É possível que o 

indivíduo aprenda a relatar o que sente ao longo da vida. No entanto, se essa 

aprendizagem por algum motivo não ocorre, é papel da psicoterapia agir como uma 

comunidade verbal capaz de ensinar esse repertório discriminativo e descritivo de forma 

mais efetiva. 
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PAINÉIS  

 

1636 - “O FERVO TAMBÉM É LUTA”: CONTRACONTROLE EM “FISCAL” 

DE MC QUEER  

 

PÂMELA BEZERRA DA SILVA; MAXWELL CANDIDO DE LIMA.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Homofobia; Contracontrole; Análise funcional  

 

De acordo com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, em 2012, foram registradas 

pelo poder público 3.084 denúncias de 9.982 violações relacionadas à população LGBT, 

envolvendo 4.851 vítimas e 4.784 suspeitos; representando um aumento de 46,6% de 

violações em relação à 2011. Dentro desse panorama, define-se como objetivo deste 

trabalho a análise analítico-comportamental da letra e do videoclipe da música “Fiscal” 

do artista MC Queer. Este material de análise foi selecionado por representar uma forma 

interessante de contracontrolar práticas homofóbicas contextualizadas no Brasil ao fazer 

uso do cenário musical brasileiro de funk como ferramenta de expressão. A utilização de 

gírias próprias da comunidade LGBT e de contextos aversivos vividos e relatados por 

indivíduos desses grupos apontam para a hipótese de utilização da música como 

antecedente ao estabelecimento e à manutenção de práticas culturais anti-homofobia. 

Outro fator relevante é a aparente utilização da letra e do vídeo como contracontrole do 

tipo coercitivo ao atacar práticas homofóbicas mantidas por equivalências que definem 

ideais de funções masculinas e femininas, além de como esses papéis devem se relacionar. 

Alguns pontos que sustentam tal interpretação são: a utilização de expressões 

recorrentemente usadas para subjugar a população LGBT como ferramenta de 

empoderamento e o uso de estratégias de confrontação das práticas culturais da 

comunidade LGBT e da heteronormativa num mesmo contexto verbal, no caso, a música. 

É possível concluir que a utilização de ferramentas como a música, no caso o funk, para 

denúncia de violações de direitos e para alcance de relevante repercussão midiática pode 

ser um meio de disseminação de práticas culturais de empoderamento e de crítica de 

movimentos sociais conservadores. 
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1154 - CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO NA 

RETENÇÃO DE TALENTOS EM EMPRESAS PRIVADAS  

 

VANESSA BORRI.  

PUCPR/ ANHANGUERA, ELDORADO - MS - BRASIL.  

Palavras-chave: Retenção de talentos; Análise do Comportamento; Benefícios  

 

Com intuito de elaborar um estudo capaz de identificar as estratégias para retenção de 

talento na literatura em administração e avaliar a relação entre as estratégias descritas com 
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os conceitos básicos da análise do comportamento, se utilizou como método a pesquisa 

bibliográfica, tanto na literatura da Psicologia, Administração e Gestão de Pessoas, 

quanto em artigos científicos do meio virtual, com o cuidado de considerar neste apenas 

as pesquisas realizadas no período de 2008 a 2015 focando no mais recente debate sobre 

o tema. Foram encontrados doze artigos de diversas áreas, todos levando em consideração 

a preocupação que a retenção de talentos tem gerado nos gestores organizacionais, visto 

que atualmente se percebe mudanças no mercado competitivo (modificação do meio), 

envelhecimento dos talentos empresariais e jovens profissionais (modificação de 

contingências); os materiais salientam ainda a rotatividade, representando o índice de 

desligamento da empresa (fuga por parte dos colaboradores), sendo ocasionada por 

problemas de gestão administrativa, erros na contratação (repertório comportamental 

pobre), falta de oportunidade de crescimento profissional, sendo que tal crescimento é 

considerado pelos colaboradores como reforçador, entre outros fatores, gerando assim 

prejuízos (punição) à empresa. Apesar de nenhum dos artigos encontrados serem da área 

da psicologia, salienta-se como vários deles utilizam conhecimento da área, por exemplo, 

ao se referir ao contrato psicológico, notando ainda que implicitamente os conceitos da 

AC como reforço, punição, fuga e esquiva, também aparecem nos estudos sobre o tema, 

percebe-se, portanto, que existe possibilidades para novas pesquisas sobre a retenção de 

talentos, tomando como base os parâmetros da AC. 
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1232 - INTERVENÇÃO COM PAIS SOB A ÓTICA ANALÍTICO-

COMPORTAMENTAL: REVISÃO DE LITERATURA NACIONAL  

 

HAMILTON MENDES SILVA1; FERNANDO ALBREGARD CASSAS2.  

1.PUC SP/EQUIPE AT, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2.NÚCLEO PARADIGMA, SÃO 

PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Orientação de pais; pais e filhos; orientação parental  

 

A orientação de pais é descrita por Patterson (1971)  como o treino de habilidades 

comportamentais específicas para o manejo das dificuldades dos filhos. 

Este tipo de intervenção se inicia na década de 70 ganhando espaço ao longo da década 

de 80 (Marinho,2000). 

Há uma grande quantidade de textos publicados a partir da década de 80, sendo assim, 

faz-se necessário avaliar e compreender  os aspectos que envolvem a orientação de pais 

na prática do Analista do Comportamento brasileiro. O presente trabalho tem o objetivo 

de analisar, discutir e compreender os aspectos envolvidos no modelo brasileiro de 

orientação de pais pautado na análise do comportamento. 

Método: Leitura dos textos de orientação de pais presentes nos periódicos nacionais de 

Análise do Comportamento, a saber: RBTCC, REBAC, Revista Perspectivas em Análise 

do Comportamento, Coleção Sobre Comportamento e Cognição e Comportamento em 

Foco. Palavras-chave: Orientação de pais, orientação parental, práticas parentais, treino 

de pais, estilos parentais, treinamento de pais, pais e filhos, relação pais e filhos. Critérios 

de Exclusão: Foram excluídos textos que não estivessem pautados nos pressupostos 

Analítico Comportamentais. Resultados:  A aplicação do método resultou em 47 artigos, 
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presentes na Coleção Sobre Comportamento e Cognição (38 artigos), RBTCC (6 artigos) 

e Comportamento em Foco (3 artigos). Há um alto número de publicações acerca da 

temática, porém vários são os trabalhos que se dedicam a discutir temas específicos em 

relação a orientação de pais, por exemplo, relação entre pais e filhos com diagnóstico de 

câncer, adesão ao tratamento de diabetes, abandono de crianças e relação com famílias 

substitutas, entre outros. Essa decisão deixa de lado a definição de um modelo específico 

de intervenção. 
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1380 - VIGOREXIA: UMA ANÁLISE FUNCIONAL E SUAS IMPLICAÇÕES 

PARA INTERVENÇÕES PSICOTERAPÊUTICAS  

 

NARAYANE ELLEN DOS ANJOS FARIAS; BRUNA DANIELA LUCAS SANTOS; 

LIANDRA PICANÇO DA COSTA RODRIGUES; ALINE BECKMANN DE 

CASTRO MENEZES.  

UFPA, BELEM - PA - BRASIL.  

Palavras-chave: Vigorexia; Análise funcional; Tratamento  

 

A distorção da autoimagem corporal era considerada problema predominantemente 

feminino, porém, atualmente tem crescido entre homens. É o caso da vigorexia, também 

conhecida como dismorfia muscular. Mais recorrentes em homens, é um subtipo do 

transtorno dismórfico corporal no qual os indivíduos acham-se pequenos e fracos, quando 

na verdade apresentam hipertrofia muscular. Observa-se prejuízos sociais, ocupacionais 

e na saúde, mas há muita dificuldade para estabelecer o diagnóstico e poucos métodos de 

tratamento, sobretudo na psicologia. Portanto, objetiva-se fazer uma análise funcional da 

vigorexia contribuindo na intervenção psicoterapêutica comportamental através de uma 

sistematização da literatura. Foram utilizadas duas plataformas de pesquisa, Scielo e 

Pepsic. Encontrou-se 14 artigos com as palavras chave: vigorexia, dismorfia muscular, 

tratamento e transtorno dismórfico corporal. Destes 3 foram excluídos, 4 auxiliam no 

diagnóstico e 7 evidenciam incidência e etiologia da doença. A partir dos artigos que 

abordam especificamente sobre vigorexia, extraiu-se as principais características do 

transtorno e foram propostas análises funcionais das mesmas e possíveis intervenções 

clínicas. Sugere-se a adaptação do software Afrodite para trabalhar situações específicas 

da vigorexia, psicoeducação para reconstruir os ideais de modelos estéticos sociais e 

ampliação do repertório social, possibilitando maior espectro de reforçadores positivos. 

É relevante ainda instrumentalizar a equipe multiprofissional de saúde, pois o psicólogo 

é um dos últimos profissionais procurados, além da escassez literária ratificar a 

necessidade de ampliação de estudos na área. Acredita-se que este estudo inicial pode 

contribuir com o olhar da Análise do Comportamento e instigar o desenvolvimento de 

pesquisas sobre o tema. 
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1598 - RELATO DE EXPERIÊNCIA COM UM GRUPO DE ESTUDOS EM 

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR MANAGEMENT  

 

NATHANAEL DO NASCIMENTO RODRIGUES; BIANCKA BANDEIRA 

MIRANDA; ÉVINLY SOUSA BRITO; RAQUEL NASCIMENTO COELHO.  

UFC, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Organizational Behavior Management; Grupos de estudos; Psicologia 

Organizacional  

 

O presente trabalho busca relatar uma experiência com um grupo de estudos em 

Organizational Behavior Management (OBM), realizado na Universidade Federal do 

Ceará (UFC), como atividade do projeto Formação Complementar do Núcleo de 

Psicologia do Trabalho (NUTRA). O grupo justifica-se pela abordagem tardia da 

Psicologia Organizacional na UFC e o conteúdo generalista desta disciplina, pela 

ausência da temática nas disciplinas obrigatórias de análise do comportamento e pelas 

vantagens de um olhar contingencial para a resolução de problemas organizacionais. 

Foram realizados encontros semanais de duas horas, baseados em textos selecionados por 

bolsistas do NUTRA, indicados por um professor universitário referência em OBM. Os 

encontros consistiram em discussões teórico-práticas, alimentadas pela leitura dos textos 

e por estudos de caso, e realização de atividades de consultoria, com a participação de 

estudantes de graduação em Psicologia de instituições de ensino superior de Fortaleza. 

Buscou-se fundamentar a OBM em grupos iniciais, partindo em seguida para a sua 

aplicação em subsistemas da Gestão de Pessoas. Recebeu-se um grande número de 

inscritos, entretanto, com o andamento do semestre, o número de participantes diminuiu, 

mas se manteve satisfatório no decorrer dos encontros. Devido aos resultados e a grande 

busca dos alunos, indica-se uma possibilidade de replicação do grupo de estudos, assim 

como a construção de um grupo de estudos mais aprofundado em OBM e a criação de 

uma rede de estudantes do tema. 
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1616 - CARACTERÍSTICAS DE OBJETIVOS DE ENSINO APRESENTADAS 

EM PLANOS DE ENSINO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  

 

RUBIA YUKARI ASOFU1; GABRIEL GOMES DE LUCA2; FERNANDA 

GUTIERREZ MAGALHAES3.  

1,3.UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL; 2.UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Formação em Análise do Comportamento; Avaliação de objetivos de 

ensino; Programação de ensino  

 

Uma das principais contribuições produzidas por analistas do comportamento para 

processos de ensinar e aprender consiste na exigência de que os professores proponham 

“comportamentos-objetivo” a serem desenvolvidos: objetivos de ensino que se refiram a 
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comportamentos que os aprendizes deverão apresentar em seu contexto cotidiano ou 

profissional uma vez formados. Essa exigência também envolve professores de 

disciplinas de Análise do Comportamento (AC), em cursos de graduação em Psicologia. 

Foi objetivo identificar características de formulações de objetivos de ensino a partir do 

exame de planos de ensino de disciplinas de Análise do Comportamento em cursos de 

graduação. No mecanismo de busca Google foram utilizados descritores como “plano de 

ensino”, “programa de disciplina”, “Análise do Comportamento”, “Behaviorismo”, entre 

outros. Em cada plano de ensino, foram identificados na seção de “objetivos de ensino” 

e na “ementa” as unidades de objetivo de ensino e suas características, as quais foram 

classificadas em categorias. No total, foram identificadas 143 unidades de objetivos de 

ensino, em oito planos de ensino identificados e selecionados. A categoria mais 

apresentada nos planos foi “atividades ou ações de professores apresentadas como 

‘objetivos de ensino” (32 unidades); na sequência, foram classificadas 28 unidades na 

categoria “atividades ou atuações escolares dos alunos consideradas como ‘objetivos de 

ensino”; 28 em “categorias de informações”; 20 em “comportamentos intermediários”; 

12 em “expressões vagas ou genéricas”; 8 em “expressões ambíguas consideradas como 

‘objetivos de ensino” e, por fim, 5 unidades em “declarações de intenção apresentadas 

como ‘objetivos de ensino”. Os dados possibilitam concluir que os professores de AC 

propõem objetivos de ensino das disciplinas que lecionam de forma incoerente com a 

noção de comportamento-objetivo, confundindo atividades de ensino e “conteúdos” com 

os comportamentos a serem desenvolvidos nos e pelos aprendizes. 
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1356 - FORMULAR OBJETIVOS DE ENSINO - UMA PROGRAMAÇÃO 

INFORMATIZADA DE ENSINO  

 

FATIMA DE LOURDES P. TEIXEIRA; MELANIA MOROZ CCCC.  

PUC, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Formação Do Professor; Planejamento De Aula; Programação De 

Ensino  

 

Visando a aperfeiçoar o processo de ensino e, consequentemente, de aprendizagem dos 

alunos, em sala de aula, teve-se por objetivo elaborar uma programação de ensino 

informatizada para capacitar professores a formular objetivos, tendo por base as 

contribuições da Análise do Comportamento. Os princípios que nortearam a programação 

foram: respeito ao ritmo do aluno; sequenciação de atividades (passos pequenos); 

consequenciação contingente; atividade constante do aluno; minimização da 

possibilidade de erros; excelência no desempenho. Utilizaram-se, como material, trechos 

de textos (dentre outros, SKINNER, 1972; VARGAS,1974; ZANOTTO,2000) referentes 

à educação, ao planejamento e à formulação de objetivos educacionais. As atividades que 

foram propostas: - focaram a compreensão dos conceitos, a identificação de objetivos 

formulados segundo os critérios estabelecidos e a elaboração de objetivos para uma aula; 

- foram apresentadas sob forma de questões abertas e de escolha de alternativa; - 

possibilitaram consequenciação para acertos, com uso de afirmação, dando parabéns, e 

para respostas não adequadas, sendo fornecidas informações que ajudem o aluno a 
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responder corretamente; neste caso, o programa impede seguimento, até que a resposta 

correta ocorra. Uma vez que o programa de ensino proposto registra automaticamente as 

respostas, o tempo de execução e a quantidade de tentativas do participante, e que está 

alocado em um site, gerenciado pelo pesquisador, podendo ser acessado através de link, 

considera-se que é uma ferramenta de utilidade para pesquisadores interessados em 

promover a formação de professores a partir da Análise do Comportamento. 
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1351 - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO, PSICOPATOLOGIA E 

TRANSTORNO BIPOLAR: ESTABELECENDO POSSÍVEIS RELAÇÕES  

 

LUAN MENDES TEIXEIRA; ISABELLE CACAU ALENCAR.  

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise do Comportamento; Psicopatologia Geral; Transtorno Afetivo 

Bipolar  

 

Uma das psicopatologias mais comentadas na contemporaneidade, tanto no campo 

científico com no senso comum, é o Transtorno Afetivo Bipolar (DEL PORTO, 2004). 

No entanto, existem diferentes maneiras de se abordar, estruturar explicações e propor 

intervenções em caso de bipolaridade. Neste artigo, buscou-se apresentar um esboço da 

proposta da Análise do Comportamento para a compreensão da psicopatologia estudada, 

buscando uma relação com a psicopatologia geral.  Para esse objetivo, recorreu-se a uma 

pesquisa qualitativa, utilizando a ferramenta da anamnese, feita por meio de uma 

entrevista semi-aberta, com uma paciente de 38 anos internada no Hospital de Saúde 

Mental de Messejana, em Fortaleza-CE, onde o instrumento foi aplicado. Selecionou-se, 

para o embasamento teórico, artigos, livros e dissertações cuja temática central 

envolvesse: Transtorno Afetivo Bipolar, Análise comportamental dos fenômenos 

psicopatológicos e Psicopatologia geral. Notou-se que princípios da Análise do 

Comportamento são relevantes na explicação dos comportamentos psicopatológicos e 

que podem agregar a psicopatologia geral em aspectos importantes. A avaliação funcional 

do caso conduziu os principais resultados, uma vez que permitiu identificar contingências 

importantes que estariam na base da instalação do repertório comportamental da 

bipolaridade e na sua manutenção na história de vida paciente. Com base no material 

coletado foi possível analisar contingências importantes que provavelmente estão na base 

da manutenção dos comportamentos psicopatológicos estudados. 

 

P - 102 - SESSÃO DE PAINÉIS 2 09/09/2016 de 10:00 às 11:30, ÁREA DE 

PAINÉIS  

 

1381 - SEXO DO SUJEITO E SUA INFLUÊNCIA NO COMPORTAMENTO DE 

ANIMAIS  

 

MICAELA GEBAUER MATEOS; GABRIEL MEIRELLES NASSER; TATIANY 
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HONÓRIO PORTO.  

PUCPR, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Sexo; Animais; Análise Do Comportamento  

 

O comportamento humano é extremamente complexo e influenciado por diferentes 

variáveis. Tendo em vista que a análise do comportamento estuda o comportamento 

animal, para assim entender o comportamento humano, torna-se interessante verificar se 

o sexo do sujeito é uma variável que está sendo negligenciada pelas pesquisas realizadas 

com animais na análise do comportamento no Brasil. O presente estudo tem como 

objetivo analisar se nas pesquisas brasileiras utilizando animais como sujeitos, dentro da 

análise do comportamento, a fim de verificar se o sexo é uma variável independente 

avaliada por esses estudos. Para a coleta de dados, foram utilizadas buscas nas bases de 

dados CAPES periódicos, CAPES teses e dissertações, PEPSIC, LILACS, 

Psycnet,  utilizando as seguintes palavras chaves: “Análise dos comportamentos, 

animais”; “Behaviorismo radical, animais”; “Análise experimental do comportamento, 

animais”; “Esquemas de reforçamento, animais”; “Esquemas de reforço, animais”; 

“Equivalência de estímulos, animais”; “Reforçamento, animais”; “Comportamento 

operante, animais”; “Desamparo, ratos”; “Behaviorismo, animais”; “Incontrabilidade, 

ratos”; “Reforço, ratos”; “Punição, ratos”; “Esquiva, ratos”; “Reforço, animais”; 

“Diferença de sexo, animais”. No total de 44 artigos foram incluídos para análise, 

desses 44 apenas 3 artigos sinalizam e analisam os resultados em função do sexo. Oito 

não mencionavam o sexo do sujeito utilizado, 26 utilizaram apenas sujeitos machos, 

somente 1 pesquisa utilizou apenas fêmeas e 9 deles utilizaram sujeitos de ambos os 

sexos, sendo que destes nove apenas 3 artigos sinalizam e analisam os resultados em 

função do sexo como foi dito anteriormente e 1 sinaliza o sexo dos sujeitos de forma 

que fosse possível que o leitor faça uma análise em função do sexo. Além disso, 23 dos 

artigos pesquisados foram produzidos por profissionais vinculados a USP, sendo a UNB 

a segunda universidade que mais produziu com 8 pesquisas no total. 
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1445 - GESTÃO DE COLABORADORES SOB A ÓTICA DA ANÁLISE DO 

COMPORTAMENTO  

 

RENATA GROSSI; GUILHERME GOMES DOS SANTOS; MARINA ROCHA 

ZANI; YURI LELIS RAFAEL; JESSICA MARIEL MARTINS; GABRIELA 

SABINO; GABRIELA DE CAMPOS AGUIAR; BARBARHAT CRHYSTINA 

SUEYASSU; THAIS CONCEIÇÃO DA SILVA; MARIANA ALVES VENCESLAU.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Aconselhamento Genético; Gestão de pessoal; Análise do 

Comportamento  

 

O Serviço de Aconselhamento Genético da Universidade de Londrina (SAG-UEL) 

demanda o trabalho de diversos profissionais, mas grande parte das atividades é 
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desenvolvida por colaboradores bolsistas e não bolsistas. O objetivo do trabalho é 

apresentar a gestão dos colaboradores do SAG-UEL sob a ótica da análise do 

comportamento. Primeira variável de análise considerada é período de tempo destes 

colaboradores no serviço sendo relativo: ao interesse pelo trabalho desempenhado; a 

disponibilidade de tempo em relação ao curso que fazem, pois, a maioria são graduandos 

ou pós-graduandos e a própria conclusão do curso. Segunda é que os colaboradores não 

possuem cargos, mas executam as atividades das frentes de ação do serviço, que são: 

Entrevista; Devolutiva e Suporte Psicológico; Apoio Psicológico; Administrativo. Os 

colaboradores são distribuídos nas frentes de acordo com: interesse; disponibilidade de 

tempo, pois em cada frente existem atividades em horários específicos; competências e 

habilidades. Na perspectiva comportamental administrar pessoas é administrar 

comportamentos sejam eles respondentes ou operantes. A compreensão do contexto onde 

estes comportamentos ocorrem é importante para viabilizar possíveis modificações.  Na 

gestão dos colaboradores leva-se em consideração o SAG-UEL enquanto uma 

organização, caracterizando-o como um sistema complexo de relações que: necessita de 

autorizações de outras instancias; há uma hierarquia; uma frente depende da outra; há 

diversidade de problemáticas e de usuários. Está inserido em um sistema maior 

constituído por vários subsistemas: possui relação com SUS; envolve instâncias 

burocráticas da própria Universidade e suas atividades estão sob responsabilidade de dois 

departamentos. Considerando as variáveis presentes na organização (SAG-UEL) e 

aquelas que o comportamento dos seus membros são função, pode-se realizar uma gestão 

satisfatória, que traz benefícios aos colaboradores e ao serviço como um todo. 
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1455 - GRUPO DE DISCUSSÃO DE ATUALIDADES COM IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS: UMA VISÃO ANALITO-COMPORTAMENTAL  

 

CAROLINE DUTCOVSKY DUTCOVSKY SANTOS; ANA CRISTINA PROCOPIO 

DE OLIVEIRA AGUIAR; ANNY CAROLINE DEDICAÇÃO.  

ALBERT EINSTEIN, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Idoso; Analítico comportamental; Institucionalização  

 

Grupo de discussão de atualidades com idosos institucionalizados: uma visão analítico-

comportamental. O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência de uma 

psicóloga com abordagem analítico comportamental na condução de um grupo de 

discussão de atualidades com idosos de uma instituição de longa permanência (ILPI) na 

cidade de São Paulo. Participam do grupo cerca de quinze idosos cognitivamente 

independentes, com idade entre 70 e 96 anos de ambos os sexos que demostram interesse 

na participação dessa atividade. O grupo ocorre semanalmente na biblioteca da instituição 

com duração de uma hora e possui formato aberto para os residentes, os quais podem 

iniciar a participação em qualquer encontro. O tema é escolhido de acordo com a sugestão 

dos próprios residentes e o material é preparado pela psicóloga no formato de textos, 

crônicas, reportagens, músicas ou frases. O grupo se inicia com a leitura do material, 

seguido pela discussão do tema pelos idosos. A psicóloga atua como mediadora da 

atividade, facilitando de maneira organizada a expressão de todos os participantes. 
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Observou-se que a proposta do grupo se mostra benéfica para o desenvolvimento e 

aumento da frequência de comportamentos que auxiliam na comunicação (expressão de 

opiniões e sentimentos de maneira funcional), socialização (melhoria nas relações 

interpessoais), bem como na adaptabilidade dos idosos na instituição. Sabendo que o 

padrão de comportamento do indivíduo tem implicações sobre a maneira que ele se 

adaptará as novas contingências, o grupo configura-se como um importante ambiente para 

aquisição e treino destes comportamentos, os quais refletem diretamente na qualidade de 

vida dos idosos na instituição. 
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1467 - PROGRAMA DE ENSINO PARA DESENVOLVIMENTO DE 

HABILIDADES SOCIAIS RELACIONADAS À ENTREVISTA DE EMPREGO  

 

VIVIAN BONANI DE SOUZA GIROTTI; LIVIA LIRA LIMA GUERRA; TÂMARA 

ANDRADE LINDAU; JOYCE CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR; RAFAEL 

PAULINO JULIANI.  

UFSCAR, DESCALVADO - SP - BRASIL; UFSCAR, SÃO CARLOS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise Do Comportamento; Programa De Ensino; Habilidades 

Sociais  

 

As organizações têm se tornado cada vez mais exigentes na contratação de funcionários, 

incluindo a avaliação das habilidades sociais na fase de entrevista. Diante disso, 

programas de ensino podem ampliar o repertório de habilidades sociais e possibilitar a 

inserção no mercado de trabalho. Para a Análise do Comportamento (AC), a aquisição e 

desenvolvimento de tais habilidades, através de estratégias planejadas, pode auxiliar na 

prevenção ou na redução de dificuldades comportamentais. Nesse sentido, o objetivo do 

trabalho foi realizar um programa de ensino, baseado nos princípios da AC, para 

desenvolvimento da habilidade de responder adequadamente questões realizadas durante 

a entrevista de emprego e comportar-se não verbalmente de acordo com os aspectos 

esperados no contexto da entrevista de emprego. O programa foi aplicado em cinco 

pessoas em situação de desemprego, que participariam de processos seletivos. Foram 

realizados cinco encontros de conteúdo teórico-prático e um encontro final, para 

avaliação da eficácia do programa. Os participantes avaliam como “muito bom” o 

conteúdo, instrutores, carga horária, material didático e esclarecimentos de dúvidas 

programados. A avaliação de seus desempenhos indicou rendimento satisfatório de suas 

habilidades. Assim, considerou-se que a aplicação permitiu o desenvolvimento das 

habilidades relacionadas aos objetivos propostos. Sugerem-se replicações deste 

programa, com atenção nas avaliações inicial e final dos participantes, de modo a verificar 

seu desenvolvimento, além de planejamento de atividades de seguimento para 

acompanhar a generalização dos comportamentos aprendidos ao contexto da entrevista. 
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1566 - EFEITOS DE DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DOS 

PARTICIPANTES NO SEGUIMENTO DE REGRAS DISCREPANTES  

 

MARIANA ROBERTA SILVA LOBO; RONALDO TEIXEIRA JUNIOR.  

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, CAMPO 

GRANDE - MS - BRASIL.  

Palavras-chave: Comportamento Governado por Regras; Análise do Comportamento; 

Pesquisa Experimental  

 

Em diversas áreas, pesquisas experimentais se tornaram possíveis devido à possibilidade 

de utilização de animais como participantes. Através da Psicologia comparada, por 

exemplo, foram descobertos princípios básicos do comportamento, bem como, seu 

alcance e limitações na explicação de comportamentos mais complexos humanos. Assim, 

o estudo do comportamento verbal se mostrou fundamental de ser considerado em 

pesquisas que não utilizavam animais como participantes, uma vez que humanos adultos 

comumente seguem regras e autorregras durante procedimentos experimentais, 

interferindo na produção dos resultados.  Considerando que pesquisas com humanos 

envolvem uma história complexa, além de exigirem tempo e gastos maiores do que em 

pesquisas com animais, foram encontradas poucas pesquisas na área de regras que 

buscaram descrever detalhadamente os critérios de seleção de participantes e suas 

características, antes da realização das manipulações experimentais.  Portanto o objetivo 

do presente estudo será avaliar se diferentes características dos participantes (sexo, idade, 

curso, etc.) podem afetar seu desempenho de seguir regras em uma tarefa experimental. 

Participarão desta pesquisa 20 universitários, distribuídos em 4 grupos, sendo 10 

mulheres do curso de Psicologia (5 calouras e 5 veteranas) e 10 homens do curso de 

Engenharia (5 mais novos e 5 mais velhos). Eles deverão responder a diferentes figuras 

em uma tarefa de escolha de acordo com o modelo, sendo expostos a condições em que 

a regra não corresponderá às contingências programadas. Os resultados indicarão se 

diferentes tipos de participantes apresentarão desempenhos de sensibilidade ou 

insensibilidade às contingências, ou se suas características pré experimentais não são 

relevantes em estudos da área. 
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1595 - INTERVENÇÕES VIA INTERNET VISANDO ALTERAR O CONSUMO 

DE ÁLCOOL: UMA ANÁLISE DE ESTUDOS EMPÍRICOS.  

 

MARIA LUIZA SILVA ZERBINI.  

PUC-SP, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Consumo de álcool; Intervenção; Internet  

 

O consumo de álcool é um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil e no mundo. 

A Internet como ferramenta tecnológica é importante e atinge um grande número de 
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pessoas. Vários projetos de intervenções via internet tem sido aplicado nos dias de hoje. 

Este estudo analisou artigos empíricos sobre intervenções via internet para alterar o 

consumo de álcool. Foram analisados 30 artigos de um levantamento de pesquisa 

previamente realizada. Criou-se uma planilha para análise e comparação dos dados, com 

nove categorias: Autor, Ano, Objetivo da Pesquisa, Método, Intervenção, Resultado, 

Pontos Críticos, Mudanças a Realizar e Observações. Dentro das categorias Método, 

Intervenção e Resultado, foram criadas subcategorias para uma melhor comparação. 

Algumas características do Método como: tipo de delineamento e participantes; Quanto 

às Intervenções propostas pelas pesquisas: tipo da intervenção; duração da intervenção; 

como é medido; período da medida. Os resultados mostraram uma curva crescente de 

aumento de publicação de pesquisas com predominância nos Estados Unidos da América. 

As pesquisas tinham o objetivo de diminuir ou prevenir o consumo de álcool, 

principalmente em estudantes universitários. Na comparação entre os métodos das 

pesquisas, notou-se que não existe um modelo específico para aplicar as intervenções, de 

forma que podem criar subsídios para novas pesquisas. De uma forma geral, os resultados 

apresentados de acordo com os pesquisadores foram positivos e embasados 

exclusivamente nos relatos dos participantes. Uma análise das medidas de resultados 

indica a predominância do relato verbal dos participantes com meio de verificação da 

efetividade das intervenções. A problematização quando a correspondência do relato dos 

participantes e a possibilidade de modelagem das respostas verbais nos faz questionar a 

efetividade dos resultados e refletir sobre possibilidades de outras medidas; bem como a 

implicação da implantação de tais procedimentos sem dados diretos. 
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1608 - IDOSOS E ENVELHECIMENTO: ANÁLISE DOS ARTIGOS SOBRE 

MITOS E PRECONCEITOS NA SCIELO E BVS.  

 

URIEL CERIO LIGUORI; CARLA WITTER.  

USJT, SAO PAULO - SP - BRASIL; USJT, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Idoso; Mitos; Preconceitos  

 

A análise da produção científica sobre um determinado tema permite o conhecimento 

diversas variáveis dos artigos capturados e avaliados. O objetivo foi capturar e analisar 

os artigos sobre mito e envelhecimento publicados na Scielo e BVS. Foram capturados 

inicialmente 58 trabalhos, sendo analisados 30 artigos em português publicados entre 

2010 e 2014 na Scielo e BVS. Foram utilizadas as palavras chave: “idoso(s) e 

preconceito”, “idoso(s) e mitos”, “idoso(s) e estereótipos”, “envelhecimento e 

preconceito”, “envelhecimento e mitos”, “envelhecimento e estereótipos”. Os resultados 

mostram a prevalência de artigos com autoria múltipla (86,67%), na maior parte mista 

(46,7%) ou de gênero feminino (46,7%). Os participantes foram idosos (47,37%), adultos 

e jovens, ambos com 26,31%. Os materiais mais utilizados nas pesquisas foram provas, 

testes ou questionários (45,45%), sendo que desta porcentagem, boa parte tem pesquisas 

relacionadas á sexualidade do idoso (38,9%). Sobre o tipo de análise de dados houve 

predominância de análises quantitativas (47,06%). Em relação ao tipo de estudo, metade 

dos artigos (50%) utilizou de reflexão teórica, em sua maioria trabalhando com a temática 
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que procura desvincular o processo de envelhecimento da ideia de declínio. Ainda que 

pesquisas sobre as perspectivas que se tem sobre o envelhecimento (tanto por parte do 

idoso, quanto pelas pessoas à sua volta) estejam avançando, o tema sobre mitos e 

preconceitos devem ser aprofundados e explorados com mais atenção, sendo necessário 

sobretudo pesquisas que possam ter papel ativo na desmistificação desse processo, 

conhecendo e assim ampliando a visão que se tem sobre o idoso. 
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1309 - PROMOVENDO RECONTEXTUALIZAÇÃO VERBAL NO SETTING 

TERAPÊUTICO: A CONTRIBUIÇÃO DE UMA SUPERVISÃO CLÍNIC  

 

AUGUSTO CEZAR DE SOUZA NETO1; TIAGO ALFREDO DA SILVA 

ALFREDO2.  

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR - BA - BRASIL; 

2.FACULDADE RUY BARBOSA, SALVADOR - BA - BRASIL.  

Palavras-chave: Recontextualização Verbal; Transtorno Obsessivo-compulsivo; 

Terapia Analítico-comportamental  

 

Este artigo possui como objetivo descrever um processo de mudança de repertório de um 

terapeuta sob supervisão clínica a qual objetivou modelar repertório terapêutico capaz de 

utilizar estratégias de recontextualização verbal como instrumentos nade intervenção 

clínica. Para tanto, descreveu-se duas intervenções diferentes para o tratamento de uma 

paciente diagnosticada com Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC). A primeira delas 

possuiu ênfase em análise funcional apenas do conteúdo verbal da cliente e a segunda 

pautou-se em análise amplificada da função verbal, permitindo o uso de estratégias de 

recontextualização verbal do relato da cliente com atenção especial para a função dos 

comportamentos na sessão terapêutica. A análise das duas etapas indicou que as 

estratégias de recontextualização verbal apresentaram resultados e que houve uma 

modelagem do repertório do terapeuta, no que tange ao uso destas estratégias. 

Palavras-chave: Recontextualização Verbal; Transtorno Obsessivo-compulsivo; Terapia 

Analítico-comportamental 
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1324 - EQUIVALÊNCIA DE ESTÍMULOS E ANSIEDADE À MATEMÁTICA  

 

ROGÉRIO CREVELENTI CREVELENTI FIORANELI; JOÃO DOS SANTOS 

CARMO; ELIAS NASSIM CHAMEL.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SÃO CARLOS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Ansiedade à matemática; Reversão de classes equivalentes; Análise 

experimental do comportamento  
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O controle aversivo presente no ensino da matemática pode gerar um padrão de resposta 

conhecido como ansiedade à matemática, caracterizado por fuga e esquiva diante de 

situações que requerem o uso de repertórios matemáticos, além de reações fisiológicas 

desagradáveis e auto atribuições negativas. Tipicamente, indivíduos com ansiedade à 

matemática, além da dificuldade na aprendizagem da disciplina, formam classes 

conceituais nas quais estímulos matemáticos estão associados a eventos aversivos e 

punitivos. A literatura que trata de reversão de classes de estímulos equivalentes tem 

apontado rumos promissores, porém nenhum estudo foi conduzido para reversão de 

significado negativo de estímulos matemáticos presentes em classes pré-experimentais 

em indivíduos que sofrem de ansiedade à matemática. O presente estudo, portanto, 

apresenta como objetivo principal verificar o efeito que o estabelecimento de 

transferência de função entre estímulos equivalentes tem sobre a reversão de significado 

de estímulos numéricos em indivíduos que apresentam ansiedade à matemática. 

Participaram dois estudantes entre 10 e 13 anos que apresentaram ansiedade à matemática 

na resposta a uma escala específica. O procedimento envolveu a aplicação de uma escala 

de diferencial semântico, pré-testes e pós-testes envolvendo figuras sociais reforçadoras 

(A1), figuras sociais não reforçadoras (A2), figuras não-representacionais (B), estímulos 

visuais numéricos (C1), figuras não-representacionais diferentes de B (C2), estímulos 

visuais não-numéricos ligados a situações sociais reforçadoras (D1), e treino das relações 

AB e BC. De acordo com os resultados nos pós-testes AC e CA, pode-se inferir que os 

participantes apresentaram a emergências das relações equivalentes, mas com dados 

pouco consistentes de transferência de função entre os membros da classe estabelecida. 
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1327 - ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO: RELATO DE 

INTERVENÇÃO EM UMA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA  

 

STEFFANY ROCHA SILVA; LARISSA LUZIA OLIVEIRA; ANA CARINA 

STELKO PEREIRA; LUANA VIEIRA DE CARVALHO; THALITA SENA VIEIRA; 

AMANDA KAROLINE DE OLIVEIRA COSTA; ALIANE LÍVIA MATOS DE 

OLIVEIRA; RAIANNY DE SOUSA GONDIM.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Analise Experimental Do Comportamento; Intervenção 

Comportamental; Planejamento De Contingências  

 

Sabe-se do quanto o silêncio é fundamental para grande parte das pessoas que almejam 

concentração durante um momento de estudos, podendo ser a biblioteca o local mais 

propício. Em observações feitas à biblioteca da Universidade Estadual do Ceará, 

percebeu-se que muitos alunos conversavam, atrapalhando aqueles que buscavam o 

ambiente silencioso. A partir disso, viu-se a necessidade de planejar contingências que 

permitissem a redução da frequência de respostas de conversar no local. Primeiramente, 

foram realizadas cinco observações, de uma hora cada, nos períodos matutino e 

vespertino. Obteve-se o número total de pessoas presentes, a quantidade de pessoas 

conversando e o tempo de duração dessas conversas. A intervenção foi realizada com 
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cartazes que apresentavam os benefícios de um lugar de estudos silencioso, sendo estes 

colados nas mesas de estudo e nas paredes. Também foram entregues cartões a pessoas 

que permaneceram em silencio durante a intervenção, agradecendo a contribuição dos 

mesmos por manter um ambiente apropriado para estudo. Na observação verificou-se 207 

pessoas presentes na biblioteca ao longo de cinco horas, sendo que 47,3% conversavam. 

Durante a intervenção, havia 242 pessoas presentes na biblioteca, sendo que apenas 

23,9% conversavam. Assim, houve uma redução de 50% das conversas com a 

intervenção. Observou-se, também, que a média do tempo de duração das conversas foi 

reduzida em 50%, bem como o volume das vozes. Diante da importância de manter um 

ambiente adequado para estudo nas bibliotecas, espera-se, futuramente, utilizar esta 

intervenção em outros locais, obtendo, assim, resultados semelhantes ou melhores. 
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1361 - QUAIS ESTRATÉGIAS O TERAPEUTA PRECISA UTILIZAR PARA 

ENGAJAR UMA CRIANÇA COM OBESIDADE NO TRATAMENTO?  

 

MAISA DA SILVA MORENO; GRAZIELA FREIRE VIEIRA; BRUNA VIRGINIA 

CONSTANTINO.  

FACULDADE ESTACIO DE SÁ - GOIAS, GOIANIA - GO - BRASIL.  

Palavras-chave: Obesidade Infantil; Comportamento Alimentar; Análise do 

Comportamento  

 

A mudança de comportamentos alimentares infantis envolve uma série de mudanças de 

hábitos do paciente e de sua família (ambiente). Assim, o trabalho do analista do 

comportamento evolverá proporcionar mudanças diretas e indiretas dos comportamentos 

problemas. O apoio social dos pais, escola e cuidadores pode funcionar como uma 

importante estratégia de intervenção indireta sobre os comportamentos da criança. O 

presente estudo corresponde a um relato de experiência sobre o processo de intervenção 

psicológica de uma paciente que está em atendimento desde outubro de 2015. Relato dos 

pais afirmam que a paciente inicialmente com sete anos e com queixas de sobrepeso, 

autoestima baixa, irritabilidade constante, intolerância no ambiente escolar, insegurança, 

timidez e tristeza como consequência de constrangimentos (bullying) sofridos por colegas 

devido o seu peso. A mãe relata que trabalha o dia todo e não tem tempo para engajar a 

paciente em atividades físicas e acompanhamento nutricional. As estratégias utilizadas 

neste atendimento foram Treino para pais; Automonitoramento feito através de Diário 

Alimentar, controle de peso semanal, nos quais o próprio paciente registra a sua ingestão 

alimentar e consumo de água diariamente e Análise Funcional. Além disso, foi utilizado 

Controle de Estímulos para evitar condições que facilitem a alimentação excessiva e 

suporte social dos pais e da babá. Os resultados obtidos até o momento demonstraram que 

houve aumento de práticas parentais positivas por parte da mãe e da babá, aumento na 

frequência de comportamentos alimentares adequados e consequentemente perda de peso 

da criança. 
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1365 - TEMPERAMENTO DE BEBÊS E INTERAÇÃO MÃE-BEBÊ DE TRÊS A 

SEIS MESES  

 

TAÍS CHIODELLI1; VERONICA MANGILI RODRIGUES2; OLGA MARIA 

PIAZENTIN ROLIM RODRIGUES3; VERONICA APARECIDA PEREIRA4.  

1,2,3.PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DO 

DESENVOLV.IMENTO E APRENDIZAGEM, UNESP, BAURU - SP - BRASIL; 

4.UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, DOURADOS - MS - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Temperamento De Bebês; Interação Mãe-Bebê; Still-Face  

 

Estudos apontam relações entre características temperamentais do bebê e interação com 

a mãe. O temperamento refere-se a como o indivíduo se comporta ou responde a novos 

estímulos. Na perspectiva da análise do comportamento, o temperamento é analisado a 

partir do relato verbal, via escalas ou questionários que indicam a percepção materna 

sobre o mesmo. Neste estudo, foram descritos o temperamento de 40 bebês de três a seis 

meses e os comportamentos interativos maternos e do bebê, comparando-os de acordo 

com grupos de temperamento fácil (G1 n=29) e moderado (G2 n=11). As mães 

responderam a uma escala que avaliou o temperamento dos bebês. A interação entre as 

díades foi avaliada por meio do procedimento experimental Face to Face Still-Face 

(FFSF). Foram filmados nove minutos de interação, divididos em três episódios. No 

primeiro e terceiro episódios a mãe interage com o bebê e, no segundo, deixa de interagir. 

Os comportamentos maternos e do bebê foram organizados em classes de respostas, 

categorizados como interação social positiva, negativa e regulação do bebê. A análise 

ocorreu a partir de estatística descritiva e teste t para amostras independentes. Quanto ao 

temperamento, G1 apresentou média de 19,34 e G2 29,18 pontos na escala. Bebês do G2 

apresentaram médias maiores de Orientação Social Positiva e Expressão Negativa no 

primeiro episódio do FFSF. No segundo, G2 apresentou mais Expressão Negativa e 

Regulação e, no terceiro, observou-se diferença significativa entre G1 e G2 em 

Orientação Social Positiva, G2 emitiu mais comportamentos positivos. Mães do G2 

apresentaram mais comportamentos de Orientação Social Positiva no primeiro e no 

terceiro episódio, sem diferenças significativas entre os grupos. As mães do G2 

apresentaram número maior de comportamentos de interação positiva com seus bebês, 

consequentemente, houve maior frequência de interação positiva de seus bebês. Todavia 

são necessários estudos que investiguem os efeitos do temperamento difícil na interação. 

 

P - 116 - SESSÃO DE PAINÉIS 2 09/09/2016 de 10:00 às 11:30, ÁREA DE 

PAINÉIS  

 

1366 - O COMPORTAMENTO NO FACEBOOK: UM LEVANTAMENTO DAS 

(IN) COMPATIBILIDADES ENTRE MUNDO REAL X VIRTUAL  

 

ALEX VALÉRIO SANTOS1; ELIANA ISABEL DE MORAES HAMASAKI2; 

CARLOS HENRIQUE SANTOS DA SILVA3; MARIA CLARA CLARA FERREIRA 
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DOS SANTOS4.  

1,2.UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 3.PUC SP, SÃO 

PAULO - SP - BRASIL; 4.UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE, GOVERNADOR 

VALADARES - MG - BRASIL.  

Palavras-chave: Facebook; Redes sociais; Correspondência verbal - não verbal  

 

O Facebook é a rede social com maior número de acessos no mundo. Considerando a 

importância atual deste meio de comunicação no dia a dia das pessoas, torna-se relevante, 

do ponto de vista psicológico e social, a compreensão dos aspectos envolvidos em seu 

uso, visando identificar a influência que estes podem exercer na vida dos usuários. O 

presente trabalho é uma apresentação preliminar de um trabalho de conclusão de curso de 

uma universidade paulistana para a formação em Psicologia. Esse estudo prévio teve por 

objetivo conhecer o comportamento das pessoas no Facebook, buscando verificar se o 

conteúdo compartilhado controla e apresenta-se sob controle das variáveis que afetam 

como os indivíduos se “reconhecem” e se “exibem” aos demais. Participaram deste 

levantamento 30 estudantes universitários. A aplicação foi realizada a partir de uma 

ferramenta disponível online que permite a elaboração de questionários e registra as 

respostas dos participantes. Para tanto, foi utilizada uma adaptação da The Facebook 

Intensity Scale (Ellison; Steinfield; Lampe, 2007). Os resultados indicam que o Facebook 

é parte da rotina diária deste público e que tem sido utilizado constantemente por essa 

população para fins diversos, tais como: comunicação com amigos e familiares e 

estabelecimento de novas conexões. Além disso, os dados também sugerem que o 

comportamento de postar conteúdos diversos na rede social seja controlado pela avaliação 

das pessoas, ou seja, da consequência que pode ser propiciada pelo ambiente social, tendo 

em vista que os resultados indicam que o site tem sido utilizado, segundo avaliação desses 

universitários, para expressar o que sentem. 
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1367 - DEFICT DE REPERTÓRIO COMPORTAMENTAL; A TERAPIA COMO 

RECURSO DE PROMOÇÃO DA VARIABILIDADE  

 

MARIA CAMILA AZEREDO1; LINA MARCELA PEDRAZA TORRES2.  

1.UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP, SAO PAULO - SP - BRASIL; 

2.UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Depressão; Ativação Comportamental; Perda de Reforçadores  

 

A depressão frequentemente possui alguns gatilhos que favorecem seu surgimento. Eles 

podem ser relacionados à perda de reforçadores, tais como o término de um 

relacionamento ou a perda de um trabalho. A cliente analisada possui diagnóstico de 

depressão e foi atendida no período de março a dezembro de 2015. Trata-se de uma 

mulher de 50 anos, divorciada há 10 anos, dona de casa, com filhos adultos que saíram 

de casa e que perdera uma posição econômica privilegiada como consequência do 

divórcio. As queixas iniciais da cliente foram relacionadas ao relacionamento conflituoso 
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com os filhos. A terapia objetivou-se ampliar o engajamento em atividades de maneira a 

tornar a vida da cliente mais rica em reforçadores. As intervenções foram baseadas no 

questionamento do papel social limitado da cliente em ser mãe e esposa, papéis que, no 

seu caso, mudaram ao longo do tempo. Foi importante trabalhar a resistência da cliente 

em se adequar às novas demandas de sua vida. Como recurso da ativação 

comportamental, planejamos junto com a cliente atividades a curto e longo prazo para 

que esta pudesse se expor a novas contingências reforçadoras. Foram utilizados recursos 

como metáforas, textos e elaboração de agenda em sessão. Como resultado, a cliente 

diminuiu a resistência em procurar atividades prazerosas, e as justificativas para não 

realizá-las, começou a se engajar em novas atividades que possibilitaram sua exposição 

a novos reforçadores. 
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1376 - CULTURA, ESTRUTURA, E DESEMPENHO ORGANIZACIONAL: A 

REGRA COMO ELEMENTO CONCEITUAL ESSENCIAL  

 

MARIANA PIRKEL TSUKAHARA; ANDRE VASCOCELOS DA SILVA.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, CATALAO - GO - BRASIL.  

Palavras-chave: Cultura Organizacional; Estrutura Organizacional; Regras  

 

Cultura e estrutura organizacional são temáticas legítimas do Comportamento 

Organizacional, na busca pela identificação dos aspectos elementares relacionados aos 

resultados organizacionais. Elas têm papel preponderante na análise funcional das 

organizações, sendo cultura organizacional compreendida como conjunto de regras e 

práticas comportamentais compartilhadas entre indivíduos que criam condições para 

ocorrência de comportamentos, que podem consequencia-los em um ambiente 

organizacional. Estrutura, enquanto especificação da divisão do trabalho, pode ser 

compreendida como padrões de coordenação, comunicação, fluxo de trabalho e poder 

formal que norteiam a coordenação, além de ditar quais atividades recebem maior atenção 

e recursos financeiros, de poder e informação. Buscou-se compreender o papel dos 

estímulos discriminativos verbais, especificamente, as regras na constituição dos 

fenômenos cultura e estrutura organizacional. Buscou-se, também, identificar como as 

regras, advindas de documentos, podem ser analisadas e utilizadas para descrever 

processos organizacionais. Identificou-se e categorizou-se documentos da rotina usual do 

setor de Recursos Humanos elaborados por uma instituição de ensino superior pública: 

Estatuto, Regulamento, Resolução, Portaria, Instruções Normativas, Ata dos Conselhos 

Superiores. Foram obtidos documentos num intervalo de aproximadamente 15 anos, 

envolvendo 5 unidades organizacionais. As informações obtidas foram organizadas de 

duas formas: a) resultados obtidos da identificação e análise das contingências extraídas 

dos documentos internos; b) desempenho organizacional, obtido da análise funcional dos 

Relatórios de Gestão. Verificou-se, no estudo, que os fenômenos cultura e estrutura 

organizacional absorvem uma análise conceitual envolvendo o comportamento 

governado por regras, bem como, o papel determinante das regras como medida de análise 

na identificação do desempenho organizacional. 
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1383 - HABILIDADES SOCIAIS E USO DE SUBSTÂNCIAS EM 

ADOLESCENTES COM E SEM PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO  

 

RAPHAEL DOS SANTOS TEIXEIRA; JOSIANE ROSA CAMPOS; ALESSANDRA 

TURINI-BOLSONI.  

UNESP BAURU, BAURU - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Adolescência; Problemas de Comportamento; Uso de substâncias  

 

A literatura apresenta relações positivas entre problemas de comportamento e uso de 

substâncias; relações negativas entre problemas de comportamento e bom repertório de 

habilidades sociais, ainda que essa última relação tenha sido amplamente investigada na 

população infantil em detrimento da adolescente. O objetivo dessa pesquisa foi 

caracterizar e comparar as habilidades sociais e uso de substâncias em adolescentes com 

e sem problemas de comportamento, considerando o sexo. Participaram da pesquisa, 15 

adolescentes do sexo feminino com e 15 sem problemas de comportamento (média idade 

de 14 anos) e 15 adolescentes do sexo masculino com e 15 sem problemas de 

comportamentos (média de idade de 13 anos) selecionados pelo Inventário de 

Autoavaliação do Adolescente-YSR. Foram utilizados o DUSI e o IHSA-DEL 

PRETTE.  Para comparar as habilidades sociais foi utilizado o Teste U de Mann-Whitney 

e para comparar o uso de substâncias foi utilizado o teste Qui-quadrado. As meninas sem 

problemas de comportamento relataram apresentar bom repertório de habilidades sociais, 

enquanto as meninas com problemas relataram apresentar repertório deficitário. Na 

comparação, apenas a classe autocontrole foi estatisticamente significativa. A maioria dos 

meninos com e sem problemas de comportamento relataram apresentar bom repertório de 

habilidades sociais. Na comparação, nenhuma classe foi estatisticamente significativa. 

Meninas e meninos com problemas de comportamento relataram usar com maior 

frequência a maioria das substâncias em relação às meninas e meninos sem problemas. 

No entanto, na comparação, não houve significância estatística entre os grupos. 

Limitações e alcances deste estudo serão discutidos. Projeto com financiamento FAPESP. 
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1384 - PROCESSO FORMATIVO EM CASA DE ACOLHIMENTO: DESAFIOS 

PARA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS  

 

VERONICA APARECIDA PEREIRA; ELYN VIANA DE LIRA; STEFANNY 

APARECIDA SILVA; DANIELLY MIRANDA BARBOSA; ANA PAULA DE 

AMORIM; DAIANY PEREIRA RIBEIRO SOUZA PENZO; NATHÁLIA 

FERNANDA SANTOS LISBOA; SIMONE NOGUEIRA DE SOUZA.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, DOURADOS - MS - BRASIL.  

Palavras-chave: Criança; Adolescente; Acolhimento  
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O Estatuto da Criança e do adolescente estabelece as condições para funcionamento de 

casas de acolhimento para crianças em condições de risco e vulnerabilidade, visando a 

proteção e atendimento dos seus direitos e necessidades. Cada casa de acolhimento 

precisa ter uma equipe técnica de modo a assegurar o acompanhamento e avaliações das 

crianças acolhidas. Para tanto, a equipe técnica e todos os profissionais que atendem as 

crianças devem estar devidamente preparados, de modo a viabilizar uma convivência 

segura e fraterna. Neste contexto, propôs-se a partir de um programa de extensão 

multidisciplinar, reconhecer as demandas existentes, por parte dos profissionais atuantes 

em uma casa de acolhimento e promover intervenção a partir da formação em serviço. A 

caracterização da demanda foi realizada em uma instituição de acolhimento para crianças 

e adolescentes do sexo feminino, no Mato Grosso do Sul. Participaram da caracterização 

equipe técnica (psicóloga e assistente social), coordenadora e cuidadoras sociais (três). 

Para caracterização foram realizadas atividades de observação participante, observação 

da interação, entrevista semiestruturada e aplicação do Inventário de Estilos Parentais. As 

entrevistas e inventários foram realizados individualmente. A análise dos resultados 

indicou que as profissionais, embora busquem o bem-estar das crianças e adolescentes 

acolhidas, ainda incorrem em práticas de disciplina relaxada e punição inconsistente, com 

grande dificuldade na administração de regras que favoreçam a convivência. As 

cuidadoras queixam-se de cansaço e de não saber como agir, chegando a demitir-se, o 

que torna a equipe muito transitória. Os dados nortearão a intervenção, pautada na 

discussão de práticas positivas, que considerem esse cotidiano e estejam voltadas a 

necessidade de orientar ações de prevenção à violência. Especial atenção será voltada ao 

estabelecimento de regras e limites de forma consistente, sem prejuízo de vínculo com as 

acolhidas. 
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1385 - TREINO DA INTIMIDADE PARA TERAPEUTAS PRATICANTES DA 

PSICOTERAPIA ANALÍTICA FUNCIONAL  

 

MARIANA SAMPAIO DE ALMEIDA1; ANGELA DE LOYOLA E SILVA 

RUNNACLES2; JOCELAINE MARTINS SILVEIRA3.  

1,3.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL; 

2.FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E LETRAS, 

CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Intimidade; Psicoterapia Analítica Funcional; Treino de terapeutas  

 

O presente estudo verifica os efeitos de um treino de comportamentos de intimidade no 

repertório comportamental de graduandos de Psicologia. O método consiste na aplicação 

de um treino, com duração de cinco horas, ministrado por uma terapeuta com experiência 

no ensino da FAP. Os participantes são seis graduandos de Psicologia de uma 

Universidade. O treino é programado e avaliado quanto ao desenvolvimento de 

comportamentos ligados ao “saber que” e ao “saber como”. A análise dos dados consiste 

na avaliação de medidas pré-treino e pós-treino, nas quais os participantes descrevem 

comportamentos de intimidade que um terapeuta FAP pode emitir no contexto terapêutico 
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e participam de um cenário de role-playing de um contexto terapêutico, no qual recebem 

a tarefa de emitir comportamentos de intimidade. Os resultados indicam que o treino 

promove melhoras na emissão de comportamentos ligados ao “saber que”. Alguma 

melhora nos comportamentos ligados ao “saber como” é obtida, especialmente no 

comportamento de dirigir ações sob controle do aqui-agora, ainda que não de maneira 

satisfatória. A replicação do treino é encorajada com a utilização de diferentes métodos 

de avaliação. Os métodos de avaliação de resultados de treinos de terapeutas FAP são 

discutidos e são fornecidas algumas diretrizes para estudos futuros. 
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1396 - ANÁLISE FUNCIONAL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

 

SIMONE PIRES MONTEIRO; ILMA GOULART DE SOUZA BRITTO; ROBERTA 

MAIA MARCON.  

PUC GOIÁS, GOIANIA - GO - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise Funcional; Indisciplina Em Sala; Dificuldade Em Leitura E 

Escrita  

 

Em uma perspectiva analítico-comportamental considera-se que qualquer pessoa é capaz 

de aprender, mesmo as que apresentam limitações. O estudo do comportamento humano 

através da avaliação funcional viabiliza o conhecimento sobre as variáveis que afetam o 

cpto de aprendizagem acadêmica de crianças. Inviabiliza a culpabilização do aluno por 

seu fracasso escolar e possibilita alternativas que levam a processos de aprendizagem 

significativos. O presente estudo envolverá a avaliação funcional das dificuldades de 

aprendizagem apresentadas por crianças escolares, com/sem cptos de indisciplina em 

sala, seguida por uma proposta de tratamento. Os dados da avaliação funcional, em 

resultados preliminares, nas entrevistas com os cuidadores demonstram que os eventos 

ambientais não são apontados em suas relações aos cptos-problema dos participantes. 

Quando indagados sobre estes, os entrevistados atribuem cptos-problema a dificuldades 

próprias do transtorno de neurodesenvolvimento. Os cptos-problema observados na sala 

de aula, os participantes não seguem instruções, não permanecem sentados, agridem física 

e verbalmente os pares, desafia a professora. Para avaliar os cptos-alvo serão empregadas 

estratégias de avaliação funcional por observação indireta, observação direta e análise 

funcional com quatro condições principais: atenção, fuga de demanda, sozinho e controle, 

de acordo com metodologia de análise funcional referenciada em literatura operante. O 

programa de tratamento considerará intervenções baseadas no reforçamento diferencial, 

modelagem, modelação e extinção, para cptos de indisciplina, e procedimento de ensino 

sem erro, para dificuldades de aprendizagem. Para fidedignidade das intervenções o uso 

do delineamento experimental de base múltipla entre pessoas, seguido de follow-up será 

empregado. Esperar-se-á o enfraquecimento dos cptos-problema, bem como a aquisição 

de cptos apropriados. 

Palavras chave: análise funcional; indisciplina em sala; dificuldade em leitura/escrita. 
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1398 - VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM O VALOR PERCEBIDO DO 

INDIVÍDUO: UMA PESQUISA EXPERIMENTAL  

 

REIDINON LEANDRO ALVES FILHO; ANDRE VASCOCELOS DA SILVA; 

BÁRBARA DAYSE ANTUNES BENTO; FRANCYELE SILVA ROCHA; SIMONE 

HILARIO DA SILVA BRASILEIRO; KEILA MARQUES HONORATO.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, CATALAO - GO - BRASIL.  

Palavras-chave: BPM; Comportamento do Consumidor. Percepção de Valor. Tomada 

de Decisão; Percepção de Valor  

 

No cenário atual que engloba o comportamento do consumidor, em especial a percepção 

de valor e a tomada de decisão, é notório que estes assuntos ainda gerem muitas dúvidas 

sobre seus conceitos e definições no meio acadêmico e ao serem aplicadas como parte de 

estratégias empresariais. Este trabalho busca agregar conhecimento ao tentar verificar 

como uma situação experimental de escolha do consumidor poderá influenciar o 

indivíduo a perceber e atribuir um maior valor a um produto, e como isso afeta sua tomada 

de decisão. A metodologia adotada baseia-se no Modelo da Perspectiva Comportamental 

(Behavioral Perspective Model) de Foxall, que considera o comportamento como o 

resultado da interação de duas opostas e importantes tendências, reforços e punições. O 

estudo desenvolvido focou nos dois tipos de atributos reforçadores (informativos e 

utilitários), e também observou outras variáveis que pudessem influenciar a tomada de 

decisão e na percepção de valor. Os resultados obtidos demonstraram que os atributos 

tiveram uma influência sobre o comportamento do indivíduo moderada, 

independentemente dos tipos empregados, sendo que o histórico de compra se mostrou 

mais influenciador. Os participantes sofreram influências de diversas variáveis, o que não 

descartou a possibilidade de que, atributos reforçadores ou punitivos anteriores a 

pesquisa, possam ter influenciado os respondentes. Por fim, este trabalho apontou 

caminhos para a realização de novas pesquisas, sugerindo a necessidade da utilização de 

outros modelos e ferramentas em conjunto com a utilizada, para que outros estudos 

englobem mais variáveis capazes de influenciar o indivíduo. 
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1432 - MÃES DE BEBÊS INTERNADOS EM UTIN: ANÁLISE DA 

PERCEPÇÃO DA CONDIÇÃO DO BEBÊ E DA REDE DE APOIO SOCIAL  

 

CAROLINA DANIEL MONTANHAUR; OLGA PIAZENTIN ROLIM RODRIGUES; 

JULIANA MONTENEGRO BRASILEIRO.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, BAURU - SP - BRASIL; UNIVERSIDADE 

ESTADUAL PAULISTA, CAMPINAS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Mães; UTIN; Apoio social  
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A gravidez em todas as suas etapas gera na mulher inquietações e expectativas em torno 

do bebê em diversos aspectos, sendo um deles a saúde. O neonato que necessita da 

internação coloca em questão a imagem idealizada que a mãe criou. Também o expõe a 

diversos estímulos desde cedo tornando a UTI um ambiente desgastante para todos. Não 

conseguindo concretizar suas idealizações e diante de um bebê que aspira muitos 

cuidados é que surge a possibilidade do desenvolvimento de ansiedade, estresse e 

depressão. A rede de apoio social é a percepção que o sujeito possui das pessoas e recursos 

que tem, como a equipe médica e familiares. Objetivou-se descrever a percepção das mães 

e quais fatores influenciavam, investigar indicadores emocionais, a rede de apoio que 

possuíam e como esses fatores poderiam se influenciar. Para isso foram avaliadas 19 mães 

utilizando questionário sociodemográfico, BDI, ISSL, IDATE, EAS e o Protocolo de 

avaliação da percepção imediatamente e de 3 a 5 semanas após a internação. Pode-se 

constatar que os motivos da internação abrangiam prematuridade, mas também infecções 

adquiridas e problemas congênitos. As mães demonstraram ter uma boa percepção da 

saúde do filho, terem expectativas de alta recente e sem sequelas. Ao serem questionadas 

indicaram tranquilidade ao lidar com o processo de internação e possuíam expectativa 

positiva sobre a saúde do neonato. Além disso constatou-se que as mães, em sua maioria, 

qualificavam sua rede de apoio (familiar e médica) como boa. Entretanto essas 

informações são conflitantes com os dados obtidos sobre a saúde mental materna. Pois 

11 das mães apresentaram sintomas de pelo menos um dos indicadores de saúde mental 

prejudicada (estresse, ansiedade e depressão), sendo que 4 dessas 11 mães possuíam 

sintomas dessas 3 psicopatologias. Devido a presença dos sintomas é possível constatar 

que essas mães não utilizavam, ou utilizavam de forma ineficaz a rede de apoio como 

estratégia para manutenção de uma boa saúde mental. 
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1480 - TRANSTONO DISRUPTIVO: UM ESTUDO DE CASO DE PERDA DA 

CLIENTE  

 

RÚDIE MARI DA SILVA1; THAÍS CRISTINA GUTSTEIN2; YARA KUPERSTEIN 

INGBERMAN3.  

1,2.UNIPAR, FRANCISCO BELTRAO - PR - BRASIL; 3.IEPAC/UNIPAR, CURITIBA - 

PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise funcional; Valores; Perda da cliente  

 

O presente estudo teve como sujeito L.M., sexo feminino, de 47 anos, sem filhos, em 

união estável no terceiro relacionamento. Inicialmente o procedimento terapêutico teve a 

finalidade de intervir nos déficits e excessos comportamentais da cliente os quais 

afetavam seu relacionamento conjugal. Com o abandono da terapia o enfoque foi no 

impacto da perda da cliente para a terapeuta. Os procedimentos aumentaram o repertório 

de comportamentos de L.M, mas não a função dos mesmos. A análise funcional 

possibilitou a compreensão do processo terapêutico e do não engajamento à terapia, ou 

seja, o abandono da terapia pela cliente. De acordo com os princípios comportamentais, 

mereceu destaque a análise dos valores presentes na interação terapeuta e cliente, sobre a 
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definição do que seria desejável e indesejável para a cliente. Neste caso, entende-se que 

a terapeuta pode ter estabelecido contingências aversivas para a cliente, pela 

incompatibilidade de valores expostos na terapia. Conclui-se que esse tipo de trabalho 

contribui para a melhoria do repertório de comportamentos da terapeuta, pois auxilia a 

discriminar não somente situações de êxito, mas também a entender o que pode dificultar 

ou reduzir a probabilidade de sucesso na terapia. 
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1509 - PROPOSTA LÚDICA PARA ENSINAR PARA CRIANÇAS 

COMPORTAMENTOS INCOMPATÍVEIS COM A LÓGICA MACHISTA  

 

THAÍS SOUSA SILVA.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Sexismo; Proposta lúdica; Crianças  

 

Práticas culturais machistas que perpassam o convívio em sociedade têm sido 

problemáticas em diversas instâncias e de maneira mais específica, têm embasado uma 

dita cultura do estupro em nosso país, que se fundamenta em submeter mulheres a 

controle aversivo generalizado, ensinando-as a se comportarem não em função do que 

lhes é reforçador, mas de modo a evitar reprovação social, agressão física, verbal, 

psicológica e sexual. Nisso se justifica esse estudo, que tem como objetivo propor uma 

intervenção lúdica para crianças visando o ensino de comportamentos alternativos à 

lógica sexista sob a qual nossa sociedade tem se estruturado. Para tanto, catalogou-se 

alguns comportamentos-problema dentro do machismo que são repassados em nossa 

cultura desde cedo por meio de regras para crianças, como: a masculinidade estereotipada 

(“homem não chora”), zombaria com sexo oposto, agressividade verbal, desacreditar o 

outro por conta do gênero (“mulher não faz isso”) entre outros. Propôs-se, então, um jogo 

de tabuleiro no qual, para que fosse possível o avanço de casas, fazendo uso de situações-

problema, algumas habilidades incompatíveis com a lógica sexista tivessem de ser 

demonstradas como empatia, noção de equidade, comportamento colaborativo entre 

outros. A relevância se justifica na possibilidade de prevenir uma conjuntura problemática 

semelhante a que temos vivido, uma vez que o arcabouço teórico da AC nos instrui que 

o machismo não é um estado interno, mas um padrão comportamental, que é selecionado 

pelas consequências e que pode sim ser alterado. Desse modo, ainda que preliminar e 

carente de estudos empíricos que comprovem a sua eficácia, o presente estudo se 

compromete a ser uma exequível forma de contribuir com a educação de crianças acerca 

de uma temática de tão grande relevância para o convívio em coletividade. 
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1523 - HOW ADOLESCENT’S FAMILY SATISFACTION AND ATTACHMENT 

QUALITY CORRELATE IN CASES OF DOMESTIC VIOLENCE  

 



343 
 

TATIANA DOBRIANSKYJ DOBRIANSKYJ WEBER; CATHERINE FRITZ.  

UNIVERSITY OF NORTHAMPTON, NORTHAMPTON - REINO UNIDO.  

Palavras-chave: Violência Doméstica; Adolescente; Apego  

 

This research examined the relationships between adolescents’ 

attachment, communication, trust and alienation with their parents and how 

satisfied those adolescents are with their family life with the independent 

variable of having or not experienced domestic violence. Data was collected 

using the Inventory of Parent and Peer Attachment – Revised (IPPA – R) and 

the Kansas Family Life Satisfaction Scale (KFLS) and 131 adolescents 

participated. Results indicate a high correlation between attachment, family 

life satisfaction and domestic violence, with mothers’ attachment, trust and 

communication ranking higher than fathers’. Father communication and 

mother trust predict family life satisfaction and exposure to domestic violence 

had a direct effect on family satisfaction. Cluster analysis revealed three 

different groupS. Data shows that attachment to parents remains an important 

aspect of family relationship and domestic violence is a phenomenon that 

moderates the level of family life satisfaction. Detailed findings are presented 

and implications and research limits are discussed. 
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1562 - ATITUDE ALIMENTAR DE RISCO E INSATISFAÇÃO DA IMAGEM 

CORPORAL: O PAPEL DO SEXO  

 

MAKLAINE PESSANHA DO ROSÁRIO; ANA LÚCIA NOVAIS CARVALHO.  

UFF, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ - BRASIL.  

Palavras-chave: Transtorno Alimentar; Escala De Atitude Alimentar; Escala De 

Silhuetas De Kakeshita  

 

Transtornos alimentares (TAs) são constituídos por alterações do comportamento 

relacionados à alimentação. Como comportamentos de risco para TAs, podemos destacar 

a atitude alimentar de risco e a insatisfação da imagem corporal. Este estudo avaliou a 

influência do sexo na presença de comportamentos de risco para o desenvolvimento de 

TAs, sendo eles a atitude alimentar de risco e a insatisfação da imagem corporal, bem 

como avaliar a existência de associação entre atitude alimentar e imagem corporal. 

Participaram 102 pessoas, sendo 68 mulheres e 34 homens. Foram utilizados o TCLE, 

um questionário sociodemográfico, a Escala de Atitude Alimentar (EAT) e a Escala de 

Silhuetas de Kakeshita. Para analisar a associação entre o sexo e atitude alimentar de 

risco, o teste estatístico utilizado foi o da Probabilidade Exata de Fischer, uma vez que 

25% das células apresentaram frequência menor do que 5, sendo obtido um valor p = 

0,002 para uma hipótese bilateral. As mulheres são mais propensas a apresentarem 

comportamentos alimentares de risco. Para a satisfação com a imagem corporal não foi 

observado efeito do sexo. Tanto os homens quanto as mulheres estavam insatisfeitos, 



344 
 

sendo 59 (86,7%) mulheres e 26 (76,5%) homens. O efeito do sexo foi observado quando 

analisado o tipo de insatisfação, com a insatisfação para aumento da silhueta, 

aparentemente relacionado a ganho muscular, sendo frequentemente relatada por homens 

(χ2 = 5,95; df = 2; p = 0,051). Foi observada uma associação significativa entre a atitude 

alimentar e a imagem corporal. Participantes com atitude alimentar de risco tinham, mais 

frequentemente, insatisfação com a imagem corporal. Uma vez que 25% das células 

apresentaram frequência menor do que 5, foi utilizado o teste da Probabilidade Exata de 

Fischer, sendo observado um valor p = 0,036 para uma hipótese bilateral. Tendo em vista 

a complexidade dos TAs, os dados destes estudos apontam para a importância de 

estratégias de prevenção desta psicopatologia. 
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1611 - AVALIAÇÃO DE UMA INTERVENÇÃO SOBRE AS HABILIDADES 

SOCIAIS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE  

 

VINICIUS SANTOS FERREIRA; MARIANA GARCIA DOS SANTOS; LORENA 

MELO MAGALHÃES; VIVIANE OLIVEIRA PAES; GABRIELA FERREIRA 

PINTO.  

UFMS - CPAR, PARANAÍBA - MS - BRASIL.  

Palavras-chave: Treinamento de Habilidades Sociais; Agentes Comunitários de Saúde; 

Análise do Comportamento  

 

O trabalho dos agentes comunitários de saúde (ACS) demanda desenvoltura para lidar 

com relações interpessoais conflitantes, tanto com a população atendida, quanto com os 

funcionários da unidade de saúde. Para diminuir tais conflitos sociais foi realizada uma 

intervenção, junto aos ACS, com o objetivo de desenvolver repertórios comportamentais 

que possibilitem a autonomia no enfrentamento de situações sociais estressoras. Os 

participantes foram divididos em dois grupos, o grupo experimental, com seis ACS, e o 

grupo controle também com seis ACS. Ambos os grupos tiveram as habilidades sociais 

avaliadas pelo escore geral e pelos escores fatoriais do Inventário de Habilidades Sociais. 

A intervenção consistiu em 6 sessões de 2 horas de duração, sendo elas: 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. 

Também foi ressaltado um enfoque na generalização das habilidades treinadas para o 

ambiente laboral e pessoal. Os resultados mostraram um aumento do escore geral no IHS 

do pré-teste para o pós-teste ao se comparar o grupo experimental ao grupo controle. Em 

relação aos escores fatoriais, desconsiderando o fator 3, todos os outros mostraram um 

aumento do pré-teste para o pós-teste no grupo experimental. No caso do grupo controle, 

todos os fatores apresentaram uma diminuição ou se mantiveram do pré-teste para o pós-

teste. Dificuldades e sugestões foram consideradas ao discutir os resultados. 
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1637 - INTERVENÇÕES COMPORTAMENTAIS NA TEMÁTICA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS NO JOURNAL OF APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS  

 

LUIS HUMBERT LEMOS1; JARDSON FRAGOSO CARVALHO2; RUTELEA DOS 

REIS BARBOSA3; PAULO GURGEL4.  

1,2,3.FACULDADE DA CIDADE DO SALVADOR, SALVADOR - BA - BRASIL; 

4.UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR - BA - BRASIL.  

Palavras-chave: Resíduos Sólidos; JABA; Análise Do Comportamento  

 

O presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão de artigos publicados no 

Journal of Applied Behavior Analysis (JABA) sobre intervenções comportamentais na 

temática de resíduos sólidos. Realizou-se uma busca eletrônica na base de dados do 

Journal of Applied Behavior Analysis (JABA) de artigos que possuíam nas palavras-

chave ou no título os seguintes termos: “litter’’, “anti-litter’’, “pollution’’, “littering’’ 

,  “recycling’’. Os critérios de inclusão foram artigos que tratassem de intervenções para 

aumento de comportamentos sustentáveis envolvendo resíduos sólidos no período de 

1968 a 2015. Os artigos teóricos que não realizaram intervenções na temática dos resíduos 

sólidos foram excluídos da pesquisa. As categorias de análise foram: (a) Objetivos dos 

estudos (b) Caracterização dos participantes (c) Estratégia de Intervenção. Foram 

encontrados 12 artigos que atenderam os critérios de inclusão. Os resultados demonstram 

que as intervenções tiveram como principais objetivos “Descarte adequado" , '' Coleta 

Seletiva'' e "Reutilização".  Os 12 estudos tiveram como participantes uma amostra 

variada que foram classificados em "Crianças", "Adultos" e não especificado. Em sua 

maioria os trabalhos utilizaram como estratégias de intervenção a manipulação de 

variáveis antecedentes como '' Informações orais e ou escritas" , "alterações ambientais". 

Apenas 6 estudos manipularam variáveis consequentes como ''Feedback" e 

"Recompensas individuais", nenhum dos estudos utilizaram de controle aversivo. 

Enquanto, considerações finais, propõem-se que os resultados dessa pesquisa, como 

descritos, possam ser usados como o início de possíveis contribuições da Análise do 

Comportamento para planejamento de políticas públicas em trabalhos futuros. 
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1212 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: QUANTO VALE A ENERGIA 

DE FONTES SUSTENTÁVEIS  

 

NATIELY SOUZA LIMA1; REGINALDO PEDROSO2; CRISTIANO COELHO3.  

1.FAAR, ARIQUEMES - RO - BRASIL; 2. FAAR/PUC-GO, PORTO VELHO - RO - 

BRASIL; 3.PUC-GO, GOIÂNIA - GO - BRASIL.  

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Análise do Comportamento; 

Disposição a Pagar  

 

Da máquina a vapor de 1875 ao carro elétrico do século XXI, muita coisa mudou no 
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mundo. O ser humano que precisava de energia para sua sobrevivência, hoje depende dela 

para satisfazer seus desejos. No entanto, ao perceber, recentemente, que os recursos 

naturais são finitos, surgiu a necessidade de mudar tanto o processo de produção quanto 

o padrão de consumo. A energia é vital para a sobrevivência desse modelo de sociedade, 

e é por esse motivo que se tornou imprescindível rever seu uso. As fontes de energia tidas 

como renováveis passaram ser a opção. Todavia, são necessários investimos para 

aumentar o fornecimento, e assim, espera-se que seu valor seja superior. O presente 

estudo verificou o quanto consumidores estariam dispostos à pagar por uma fonte de 

energia renovável, como eólica e solar. A amostra foi de 60 consumidores abordados em 

suas residências, sendo dois grupos, com e sem instrução; e dois subgrupos, classe alta e 

baixa. Foi elaborado um protocolo contendo perguntas a respeito dos seguintes 

aspectos:  valor da conta de energia e quanto estariam dispostos a pagarem por uma 

energia limpa em 10%-30%-50%-70%-90. Para o grupo com instrução, foi apresentado 

uma instrução levantando os problemas ambientais do uso de energia e uma mudança 

para o uso de energia limpa, em seguida era perguntado quanto estariam dispostos a pagar 

assinado o TCLE, o pesquisador fazia as perguntas e registrava as respostas. Os resultados 

demonstraram que não houve diferença significativa para os grupos e nem para os 

subgrupos com relação aos valores que estariam dispostos a pagar pela energia limpa. 

Pode-se concluir que a instrução não exerceu controle discriminativo para aumentar os 

valores a serem pagos por uma energia limpa. Mesmo tendo o consumo de energia uma 

consequência utilitária aversiva, não foi possível observar o efeito de consequências 

informativas, como a instrução sinalizando ganhos para o planeta, sobre o valor que os 

participantes estariam dispostos a pagar. 
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1312 - TRANSTORNO DE PEDOFILIA:PERSONALIDADE,SEXUALIDADE E 

PATOLOGIA SOB A ÓTICA DA ANÁLISE DO COMPORTAMENT  

 

ESTEFANIA MARIANO LORENZETTI1; RAFAELA CAROLINE BACELAR2; 

CAMILA COSTA SOUFEN3; FLORÊNCIO COSTA JUNIOR4.  

1,2,3.USC, SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP - BRASIL; 4.UNIVERSIDADE DO 

SAGRADO CORAÇÃO, BAURU - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Transtorno Parafílico; Pedofilia; Patologia  

 

Este artigo pretende abordar os comportamentos sexuais parafílicos sob a ótica da análise 

do comportamento. Para tanto, foi realizado um discurso acerca da personalidade, 

sexualidade e patologia, tendo como pressuposto que estes são elementos imprescindíveis 

para se compreender os comportamentos sexuais parafílicos e mais precisamente o 

transtorno pedofílico, um tipo específico de parafilia, que obtém destaque nesse artigo. 

Paralelamente a isto, tendo como base a filosofia behaviorista radical, foi analisado o 

contexto biopsicossocial, isto é, os níveis de contingência filogenéticos, ontogenéticos e 

culturais, visando uma melhor compreensão do fenômeno. A partir disso, a questão que 

norteou o artigo foi a contestação de que, se um comportamento produz problemas, seria 

de se esperar que ele deixasse de existir, a não ser que estivesse sendo, de alguma forma, 

reforçado. Nesse sentido, os aspectos verbais e culturais dos aspectos psicopatológicos 
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foram apontados como possíveis elementos que fazem com que esse tipo de 

comportamento persista. Entretanto, foi destacada a suma importância de uma análise 

contextual do indivíduo em particular, haja vista que cada pessoa possui uma história de 

aprendizagem e padrões de contingências distintos, o que torna uma postura generalizada 

frente à questão completamente equivocada. O presente trabalho caracteriza-se como uma 

revisão crítica que utilizou como fonte de investigação artigos e periódicos disponíveis 

em bancos de dados como Scielo e Medline, encontrados a partir dos descritores: 

parafilia, comportamentos sexuais parafílicos e transtorno pedofílico. Foram também 

utilizadas literaturas cujo tema abarque a análise do comportamento, sexualidade, 

personalidade, psicopatologia e parafilias. 
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1326 - USO DE CELULAR EM SALA DE AULA: UMA DISCUSSÃO A PARTIR 

DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  

 

LUANA FILGUEIRAS RABELO; BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS; MORENA 

SIMONETTI GOMES MACIEL; NIRVANA FRANCES SOARES CARDOSO; 

VALERIA YANELA PABLO LÓPEZ.  

UFC, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: APRENDIZAGEM; ANÁLISE DO COMPORTAMENTO; USO DE 

CELULAR  

 

Considerando que o uso de aparelho telefônico em sala de aula divide opiniões, indaga-

se: o uso de celulares em sala prejudica a aprendizagem? Será mesmo a punição a melhor 

forma de lidar com essa questão? Ou seria possível utilizar o celular como um instrumento 

aliado à aprendizagem? Para responder essas questões, o presente trabalho faz uso da 

Análise do Comportamento em um caso específico de uma turma de estudantes de 

Aritmética, na qual há um baixo nível de rendimento dos alunos, para analisar a 

competição entre o uso de celulares para acessar jogos, redes sociais ou internet 

(distração), e o uso de celulares como meio de acesso a um aplicativo elaborado com fins 

didáticos, promovendo uma maior aprendizagem. Para isso, foi tomado como base o 

aplicativo de Pereira et al (2012), ao qual foram propostas mudanças que estimulam a 

interação e a cooperação entre os alunos, ao mesmo tempo em que ensina e diverte. Na 

discussão, é abordada a possibilidade e a eficiência do uso de reforço em vez de punição 

quando se deseja alterar um comportamento, e é utilizado o conceito de metacontingência 

com o intuito de mostrar como contingências socialmente entrelaçadas podem modificar 

o comportamento de um grupo. 
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1400 - O FACEBOOK ENQUANTO FERRAMENTA NO PLANEJAMENTO 

CULTURAL  
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HEITOR MARQUES MIRANDA; KESTER CARRARA.  

UNESP, BAURU - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Redes Sociais; Delineamentos Culturais; Planejamento Cultural  

 

A relação entre a Análise do Comportamento e a tecnologia não é uma novidade. Skinner 

desde o início se aproveitou dessa relação para desenvolver soluções criativas e que 

moldaram os rumos da ciência por ele estudada. Skinner também sempre evidenciou a 

necessidade de que os analistas do comportamento se engajem com questões sociais e 

culturais. Aos que assumem tal desafio, se antepõem discussões no sentido de apontar a 

necessidade de soluções para os problemas sociais que envolvam tendências tecnológicas 

e que não se limitem tanto por questões espaciais e temporais. Nesse sentido se inserem 

as redes sociais. Tais redes surgem como ferramentas que atendem a demandas levantadas 

por autores consagrados na área. O presente estudo busca maior compreensão das 

interações sociais nessas redes a partir do conceito de contingência de três termos, para 

que, com esse embasamento, seja viável propor as redes sociais enquanto uma ferramenta 

que pode ser de extrema utilidade no planejamento de práticas culturais. Para tanto, foram 

realizadas análises quantitativas e qualitativas de postagens e comentários coletados na 

página da Prefeitura de Curitiba. Os dados foram organizados em categorias temáticas e, 

posteriormente, foram selecionadas postagens que apresentavam práticas culturais. Tais 

postagens e seus comentários foram analisados utilizando-se a Análise Comportamental 

do Discurso. Conclui-se que os estudos de Skinner sobre o comportamento social também 

se aplicam em ambientes virtuais e, levando-se em conta suas particularidades, é possível 

planejar intervenções culturais com amplo alcance e rapidez. 
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1413 - PUNIÇÃO E RECUPERAÇÃO ESPONTÂNEA DE UMA PRÁTICA 

CULTURAL EM LABORATÓRIO I.  

 

ROBERTO SANTOS SILVA; CHRISTIAN VICHI; GLAUCIA SOUZA; BRUNA 

VILAS BOAS RIOS COSTA; ROSINEIA DIAS DA ROCHA SANTOS; VITORIA 

ALVEZ AMARIZ.  

UNIVASF, PETROLINA - PE - BRASIL.  

Palavras-chave: Metacontigência; Punição; Recuperação  

 

Estudos sobre evolução cultural na análise do comportamento têm amplamente 

empregado o conceito metacontingência na tentativa de criar uma ciência básica da 

cultura. Estudos anteriores demonstraram que práticas culturais podem ser suprimidas 

após adição de um punidor cultural. O objetivo deste estudo foi o de avaliar se práticas 

culturais estabelecidas e consequentemente suprimidas apresentariam recuperação 

espontânea após a retirada do punidor cultural. Para a condução do estudo utilizou-se uma 

sala de laboratório, um computador para registrar as escolhas dos participantes e uma 

matriz quadriculada. Participaram do experimento duas microssociedades experimentais 

com nove participantes e uma com dez. Empregou-se troca de gerações, em que 
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participantes antigos eram substituídos por novos participantes no decorrer do 

experimento. Os participantes foram expostos a matriz quadriculada com colunas 

nomeadas com letras e linhas coloridas. Cada participante devia escolher uma linha, 

escolhas por linhas ímpares produziam a consequência individual, por meio do 

pesquisador que escolhia uma coluna. A Consequência Cultural era produzida caso todos 

os três escolhessem linhas de cores diferentes e se dava na forma de ganhar ou perder 

fichas para duas escolas públicas hipotéticas (escola A e B). Foi empregado um 

delineamento A-B-A: seleção cultural, punição cultural e remoção da punição cultural. 

Foi observada seleção cultural nas três microssociedades e em apenas um grupo 

experimental a supressão da prática cultural e posteriormente a recuperação espontânea 

ocorreu. O dado sugere dificuldade em produzir supressão e recuperação espontânea 

cultural quando a magnitude da consequência cultural reforçadora é equivalente a da 

punidora. 
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1421 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: COMPORTAMENTO DE 

PROCURA POR PRODUTOS SUSTENTÁVEIS  

 

PRISCILA SOARES MOURA1; REGINALDO PEDROSO2; CRISTIANO COELHO3; 

MARIELI INÁCIO GIORDANI PADILHA4; ROSANGELA DA SILVA ARÃO5.  

1,4,5.FAAR, ARIQUEMES - RO - BRASIL; 2.FAAR/PUC-GO, PORTO VELHO - RO - 

BRASIL; 3.PUC-GO, GOIÂNIA - GO - BRASIL.  

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Análise do Comportamento; produtos 

sustentáveis  

 

A preocupação com os impactos sobre o meio ambiente fez com que empresas mudassem 

o uso dos recursos naturais para serem consideradas sustentáveis, e para isso foram 

desenvolvidos selos ambientais para diferenciar essas empresas de outras. Os selos 

ambientais servem de ocasião para divulgar a participação de empresas no processo de 

desenvolvimento sustentável. Selos ambientais deveriam ser estímulos discriminativos 

que servissem de ocasião para que um consumidor escolhesse um produto sustentável. O 

objetivo do estudo foi verificar o efeito dos selos na escolha de produtos sustentáveis. 

Para isso foram observados 90 consumidores em um supermercado e registrado se eles 

liam os rótulos, o tempo de procura, o motivo da escolha da marca, se a empresa era 

preocupada com o meio ambiente e perguntado se eles pagariam a mais por um produto 

sustentável. Foram utilizados sabão em pó, amaciante de roupas e papel higiênico, sendo 

que uma marca continha selo ambiental. O pesquisador permanecia no corredor 

registrando o tempo de procura, após o consumidor era abordado, e apresentado o objetivo 

todos os participantes assinaram o TCLE e em seguida era aplicado o protocolo.  Os 

resultados demonstraram que no geral para sabão em pó e amaciante 15 leram o rótulo 

com o tempo médio de procura de 13 segundos. Para papel higiênico ninguém leu o 

rótulo. 50 participantes relataram que a qualidade era o motivo da compra, seguido do 

preço com 34 participantes. Com relação à disposição a pagar por um produto sustentável 

78 participantes relataram que sim, no entanto apenas um participante relatou que 

conhecia o selo do produto que comprara (Ypê) e 73 disseram que desconhece se a marca 
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investe no meio ambiente.  Pode-se concluir que o controle exercido pelo selo ainda é 

insatisfatório. A falta de conhecimento sobre controle de estímulos dos planejadores de 

selos ambientais pode justificar esse baixo controle. Educação Ambiental com base na 

Análise do comportamento pode ser outra estratégia. 
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1433 - AS CONTRIBUIÇÕES DO PSICÓLOGO ESCOLAR NO 

DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES SOCIAIS DOS ALUNOS  

 

LAYANA SANTOS CHAVES1; FELIPE SALEM DE OLIVEIRA2; TIAGO FEITOSA 

DIOLINDO3; YAPONIRA DIAS DOS SANTOS4; PATRICIA MELO DO MONTE5.  

1,2,3,4.FACULDADE SANTO AGOSTINHO, TERESINA - PI - BRASIL; 

5.UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ, TERESINA - PI - BRASIL.  

Palavras-chave: Habilidade Sociais; Escola; Intervenção  

 

O termo habilidades sociais (HS) advém de comportamentos habilidosos emitidos pelo 

indivíduo diante de situações que exijam sua interação social. No contexto escolar, nota-

se a necessidade do desenvolvimento dessas habilidades com os alunos por meio de 

intervenções realizadas pelo psicólogo escolar. Com o objetivo de conhecer as 

contribuições do psicólogo escolar educacional no desenvolvimento das habilidades 

sociais com alunos, essa pesquisa foi realizada a partir de uma revisão sistemática com 

consulta a publicações nacionais das bases de dados SCIELO, LILACS e LUME no 

intervalo de 2005 a 2015. Atendendo aos critérios de inclusão, foram analisados 12 

artigos, destacando-se a prevalência de programas em grupos de crianças menores de dez 

anos, visto que o desenvolvimento das Habilidades Sociais nessa faixa etária antecede 

uma probabilidade maior para comportamentos adequados; e a participação dos pais e 

professores com o uso de técnicas comportamentais e cognitivas. O instrumento 

avaliativo mais usado foi o Sistema de Avaliação de Habilidades Sociais (Social Skills 

Rating System ou SSRS-BR) e as intervenções apresentadas tiveram finalidades diversas, 

como o manejo de conflitos; resolução de problemas; desenvolvimento de habilidades de 

assertividade, civilidade, responsabilidade e expressão de sentimentos; e prevenção de 

problemas comportamentais. No que concerne ao trabalho do psicólogo escolar no 

desenvolvimento das Habilidades Sociais com os alunos, percebeu-se um crescimento 

expressivo das publicações nos últimos cinco anos. 
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1465 - O COMPORTAMENTO E A BASE PSICOLOGICA DA FAMILIA 

DIANTE A MICROCEFALIA  

 

NILCEIA FERNANDO; GERSON JOSE PEREIRA CARDOSO; DENECIR 

ALMEIDA DULTRA.  

UNIANDRADE, CURITIBA - PR - BRASIL.  
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Palavras-chave: FAMILIA; IGUALDADE; RESPONSABILIDADE  

 

INTRODUÇÃO: Atualmente no Brasil, segundo (ECDC), Centro de Controle de 

Doenças da União Europeia, tem relacionado microcefalia com a epidemia do zika vírus. 

Sendo assim, o (MS) Ministério da Saúde começou a receber casos para monitoramento 

da doença desde fevereiro de 2015. Entretanto tem ocorrido impactantes casos de 

abandono e negligência familiar. O abandono é um fator determinante principalmente ao 

tratar-se de situações sócio econômicas, pois encontram dificuldade na adaptabilidade 

deste indivíduo dentre o núcleo familiar. Ao qual muitas vezes ficam condicionados a 

viver em hospitais durante toda vida. Conceitos no qual acaba por interferir direta ou 

indiretamente. Seu déficit de desenvolvimento cognitivo faz perdurar suas fases por 

tempo indeterminado requerendo maior atenção familiar.  OBJETIVO: Possibilitar e 

viabilizar uma conscientização e intervenção antecipada. RESULTADOS: Na prevenção 

ao abandono quando há ocorrência de doenças congênitas e o despreparo psicológico das 

famílias em aceitar as diferenças e suas responsabilidades no desenvolvimento, 

crescimento e na educação deste indivíduo. Causados não somente pelo abandono, mas 

por uma descritiva negligência. Conscientizar as famílias a necessidade de vínculos 

possibilitando uma porcentagem maior de vida saudável a estes indivíduos. 

METODOLOGIA: Uma pesquisa de revisão bibliográfica, embasados em bancos de 

dados do MS e OMS. Recorrentes casos de alienações parentais e suas responsabilidades. 

CONCLUSÃO: Ao tratar das diferenças entre os seres, notamos que é frequente o 

despreparo para aceitar o desconhecido, o ser humano rejeita o que considera diferente, 

acaba por fazer uma esquiva daquilo que não compreende. Não consegue ser empático 

quando deveria fazer parte do seu cotidiano os vínculos parentais e suas 

responsabilidades. 
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1469 - PRIMING SEMÂNTICO E DECISÃO LEXICAL ANTES E APÓS 

EQUIVALÊNCIA DE ESTÍMULOS EM ADULTOS TÍPICOS  

 

ANA CLAUDIA MOREIRA ALMEIDA-VERDU1; ANDERSON JONAS DAS 

NEVES2; ANGÉLICA HELENA SUZIGAN3; FERNANDO DEL MANDO 

LUCCHESI4; TÂMARA ANDRADE LINDAU5; NATÁLIA ROSSI6; CRISTIANA 

FERRARI7; CÉLIA MARIA GIACCHETI8.  

1,3.UNESP, BAURU - SP - BRASIL; 2,4,5.UFSCAR, SÃO CARLOS - SP - BRASIL; 

6.UNESP, MARÍLIA - SP - BRASIL; 7.UNESP, MARLIA - SP - BRASIL; 8.UNESP, 

MARILIA - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Prime Semântico; Relações Entre Estímulos; Adultos Típicos  

 

Em pares de estímulos apresentados sucessivamente, o efeito do estímulo antecedente 

(prime) tende a afetar o subsequente (alvo) fornecendo uma espécie de dica semântica. 

Propriedades da resposta como precisão e latência são afetadas se estímulos do par são 

relacionados ou não. Esse estudo avaliou o efeito de priming semântico em tarefas de 

decisão lexical em adultos típicos após relações estímulo-estímulo com letras gregas 
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terem sido estabelecidas via matching-to-sample conforme uma estrutura de ensino em 

que o estímulo modelo tem função nodal. A decisão lexical foi avaliada antes dos testes 

formais de equivalência de estímulos com quatro participantes e depois dos testes com 

outros cinco; as tarefas apresentavam pares de estímulos relacionados (congruentes com 

as relações estabelecidas via matching-to-sample) e não relacionados (incongruentes com 

as relações estabelecidas). Os participantes dos dois grupos aprenderam as relações 

estímulo-estímulo e atestaram a formação de classes de equivalência. No grupo avaliado 

antes dos testes de equivalência a média de acertos foi 56,67%; no grupo pós-equivalência 

foi 70,84%. A latência média de resposta do grupo pré foi superior para pares 

relacionados (778,04ms) do que para não relacionados (529ms); no grupo pós a latência 

média foi inferior para pares relacionados (705,82ms) do que para pares não relacionados 

(858,97ms). Os dados desse laboratório convergem com a literatura, replicando-os. 

Futuras pesquisas devem investigar a generalidade desses resultados para mais 

participantes, em populações com diferentes características de diagnóstico e obter 

medidas eletrofisiológicas relacionadas a eventos, fornecendo subsídios para a avaliação 

de desempenhos e para a programação de condições de ensino. 
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1472 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: CONTROLE DE ESTÍMULOS 

DOS SELOS AMBIENTAIS  

 

LANAY DELETE DOS SANTOS PEREIRA1; REGINALDO PEDROSO2; 

CRISTIANO COELHO3; PÂMELA LIMA DA SILVA4.  

1.PUC-GO, GOIÂNIA - GO - BRASIL; 2.PUC-GO/FAAR, ARIQUEMES - RO - 

BRASIL; 3,4.FAAR, ARIQUEMES - RO - BRASIL.  

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Análise do Comportamento; Controle 

de Estímulos  

 

O atual momento é de crescimento de produtos que tragam em si um selo sinalizando que 

em seu ciclo de vida teve preocupação com o impacto sobre o meio ambiente. Esses selos 

servem para aumentar a escolha por produtos sustentáveis. O controle de estímulos tem a 

função de sinalizar consequências que irão influenciar o comportamento. No caso de selos 

ambientais, esses deveriam sinalizar as consequências benéficas para o meio ambiente 

aumentando a probabilidade de escolhas por produtos que os tenham em seus rótulos. O 

objetivo do estudo foi verificar se um banner sinalizando um produto sustentável 

aumentaria a escolha por ele. Foi confeccionado um banner com frases “vamos cuidar do 

nosso planeta; o planeta não vai suportar a forma que estamos tratando ele. ” Um pequeno 

texto com dizeres sobre empresas que estão preocupadas com o meio ambiente 

oferecendo produtos com menos impacto sobre o meio ambiente. Foi colocada uma figura 

do amaciante Ypê sinalizando o selo. Foi levantada uma linha de base no sistema do 

supermercado a quantidade vendida do amaciante mais vendido, da marca líder de 

mercado e da marca Ypê nos 30 dias antes da data que foi colocado o banner. O banner 

ficou exposto na prateleira de amaciantes e após 30 dias foram levantados os mesmos 

dados. Os dados da linha base foram: 12 unidades da marca líder de mercado no valor de 

R$ 15,29; a mais vendida 89 unid., no valor de R$ 3,29 e a marca Ypê 12 unid. no valor 
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de R$ 8,49. Os dados obtidos no período em que o banner ficou exposto: a marca líder de 

mercado 10 unid.; a marca mais vendida 104 unidades e a marca Ypê 15 unid., o valor se 

manteve nesse período. Pode-se observar que o efeito do banner foi insignificante visto 

que o aumento de vendas ocorreu para duas das três marcas analisadas aqui e para apenas 

três unidades para a marca Ypê. O valor do produto parece ser a variável de maior efeito. 
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1478 - PAUSAS ENTRE ESQUEMAS DE DIFERENTES EXIGÊNCIAS EM 

TAREFAS DE VELOCIDADE E RESISTÊNCIA NA NATAÇÃO  

 

JULIANA WERCKMEISTER THOMAZINI1; GABRIEL MEIRELLES NASSER2; 

BRUNO ANGELO STRAPASSON3.  

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, PINHAIS - PR - BRASIL; 2.PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL; 

3.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Procrastinação; Esquemas de reforçamento; Pausas entre esquemas  

 

Quando submetidos a esquemas de reforçamento com exigências diferentes, animais não 

humanos tendem a fazer pausas entre os esquemas que são proporcionais a exigência do 

esquema subsequente, sugerindo procrastinação de tarefas comparativamente mais 

exigentes. Este estudo pretende comparar possíveis diferenças em pausas entre esquemas 

de reforçamento que exigem valências físicas distintas (resistência e velocidade). Sete 

nadadores regulares realizaram tarefas com diferentes exigências em treinos de 

resistência (nado de longa distância – 200m – e nado de curta distância - 50m) ou de 

velocidade (nado rápido e nado lento), o tipo de treino foi variado entre sessões. As 

transições entre esquemas de grande exigência (G) e esquemas de pequena exigência (P) 

foram programadas de modo a proporcionarem todos os tipos de transição: G–G, G–P, 

P–G e P–P. A sinalização de maior exigência da série seguinte influenciou em maior 

procrastinação para 5 participantes em ambos os treinos. Os outros 2 participantes tiveram 

efeito da sinalização apenas em treinos de velocidade. Ocorreram pausas maiores para 5 

participantes após séries de maior exigência. As pausas de 2 participantes não tiveram 

relação com a exigência da série anterior. Estes resultados sugerem que a variação da 

velocidade ou quantidade de respostas necessárias para realizar uma série de exercício 

físico são fatores que se relacionam diretamente com o tempo de procrastinação. As 

pausas em ambas as valências físicas analisadas parecem sofrer um efeito conjunto do 

exigência da série anterior e da série seguinte. 
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1506 - VARIÁVEIS ENVOLVIDAS NA ESCOLHA DA ABORDAGEM EM UMA 

FACULDADE DO NORTE DO ESPIRITO SANTO  

 

MARCO ANTONIO JONATH MARBACH; EDUARDA MORAES MACHADO 
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CRLOS DE SOUZA; GABRIEL SILVA GOMES; GABRIELLE AKEMI 

KURIYAMA; JOYCE DE SOUZA RAUTA; LARISSA ALVES FIOROT; IGOR 

PESSIN; NUBIA SERRA DE SOUZA SEABRA; ANA PAULA BRAZ LACERDA 

RUBIO.  

MULTIVIX - NOVA VENÉCIA, NOVA VENECIA - ES - BRASIL.  

Palavras-chave: Abordagem; Análise Do Comportamento; Variáveis  

 

O presente estudo tem por objetivo promover a discussão acerca dos possíveis fatores 

determinantes na escolha da Análise do Comportamento pelos graduandos de psicologia 

em uma faculdade no norte do Espírito Santo. A pesquisa caracterizou-se como 

exploratória e os dados foram tratados com estatística descritiva. Participaram da pesquisa 

39 pessoas, todas recém ingressas no curso de psicologia em 2016. As variáveis 

investigadas foram: motivos que levaram à escolha do curso de psicologia, áreas de 

atuação do psicólogo, autores que os alunos conheciam antes da graduação, preferências 

por determinada abordagem; conhecimento prévio da Análise do Comportamento bem 

como o entendimento sobre sua aplicação; uso do simulador Sniffy Pró e formação do 

corpo docente. Os resultados apontam que a escolha pelo curso de psicologia ficou sob 

controle de variáveis sociais, como ajudar o próximo, e questões relacionadas ao 

mentalismo, como entender a mente humana. Grande parte dos entrevistados alega 

desconhecer o Behaviorismo Radical, bem como a Análise do Comportamento e sua 

aplicação. Podemos fazer uma reflexão sobre a metodologia de ensino aplicada nos 

laboratórios de Análise Experimental do Comportamento, como também a influência do 

docente especializado na área no ensino da disciplina. Por se tratar de estudo exploratório, 

esses resultados ainda apontam a necessidade de se discutir as melhores formas para um 

arranjo eficaz de contingências que favoreçam o ensino da Análise do Comportamento 

na graduação, bem como sob o controle de quais variáveis está o comportamento de 

escolha da abordagem do estudante de psicologia. 
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1507 - JOGOS DOS BENS PÚBLICOS: EXPLORAÇÃO DO EFEITO DE 

SABER QUAL A ALOCAÇÃO COLETIVA DOS RECURSOS  

 

LUANA FLOR HAMILTON1; NAOMY DE PAULO ALMEIDA2; ALYNE ROSELLI 

BOCALINI3; JEANE DO SOCORRO RODRIGUES COELHO4; LUCAS DE 

FREITAS PEDROSA5; ALINE BALTAZAR DOS SANTOS6.  

1.CENTRO UNIV. SÃO CAMILO / UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SAO PAULO - 

SP - BRASIL; 2,3,4,5,6.CENTRO UNIV. SÃO CAMILO, SAO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Jogos dos bens públicos; Cooperação; Comportamento social  

 

A teoria dos jogos é usada por diversas áreas para a investigação de variáveis relevantes 

na compreensão das interações sociais. O Jogo dos Bens Públicos (JBP) consiste na 

simulação de uma situação na qual os participantes precisam escolher o quanto dos 

recursos disponíveis na rodada irão alocar em numa conta coletiva, e quanto irão manter 
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em uma conta individual. Os recursos alocados na conta coletiva serão divididos entre 

todos os participantes, e o conflito está no fato de que esses recursos coletivos não 

retornam integralmente para os participantes, o ganho total de cada indivíduo é a soma 

dos recursos mantidos em sua conta individual acrescido de uma porcentagem do total 

depositado no projeto coletivo por todos os outros membros do grupo. Assim, o objetivo 

do presente estudo foi utilizar o JBP para testar algumas contingências quanto ao seu 

controle sobre o comportamento de escolher entre alternativas que geram ganhos 

coletivos e/ou individuais. Esse trabalho é fruto de iniciação científica. Participaram 

estudantes universitários de psicologia, divididos em seis grupos com 4 pessoas. Foram 

realizados três blocos de dez rodadas em que cada aluno recebia quatro cartas, duas 

vermelhas (V) e duas pretas, sendo que apenas as cartas V gerariam pontuação. Os valores 

das cartas V contabilizando ganhos individuais ou ganhos coletivos variavam em cada 

bloco. Cada participante deveria escolher duas dessas cartas para os pontos coletivos e 

duas para os individuais. O objetivo do jogo era que cada um obtivesse o maior número 

de pontos possível. Foi avaliada a quantidade de cartas V selecionada para os ganhos 

coletivos em função das jogadas em cada rodada serem vistas ou não pelos outros 

jogadores. O fato de os jogadores poderem ver ou não pareceram influenciar a quantidade 

de cartas V selecionadas para os pontos coletivos. A escolha entre produzir ganhos 

coletivos ou individuais, assim, mostrou-se dependente, pelo menos em parte, das 

contingências atuais. 
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1555 - EFEITOS DO USO ALTERNADO DA CONTENÇÃO FÍSICA NO 

COMPORTAMENTO DE CRIANÇAS EM SESSÕES ODONTOLÓGICAS  

 

SAMARA FERNANDA DOS SANTOS1; ANTONIO BENTO DE MORAES2; 

GUSTAVO ROLIM3.  

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SÃO CARLOS - SP - BRASIL; 

2.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, PIRACICABA - SP - BRASIL; 

3.UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, GOVERNADOR VALADARES - 

MG - BRASIL.  

Palavras-chave: Contenção física; Sessões odontológicas; Análise do Comportamento  

 

Em odontopediatria, crianças podem emitir comportamentos não-colaborativos que 

impedem a execução das rotinas. Diante desses repertórios, o uso de contenção física (CF) 

é uma opção de manejo. Objetivo: descrever os efeitos do uso da CF sobre 

comportamentos de criança submetida a atendimento restaurativo. Foram analisadas 7 

sessões de uma criança. O tratamento envolveu rotinas básicas: anestesia, preparo e 

restauração. A dentista (CD) poderia utilizar CF na 4ª e 6ª sessão, enquanto que nas 

demais apenas estratégias como instruções, conte-mostre-faça. Os comportamentos da 

criança e CD foram categorizados sequencialmente. Identificou-se 13 categorias, sendo 

5 do CD (Explicar; Demonstrar; Elogiar; Metáfora; CF); 4 da criança (Colaborar; 

Rejeitar; Chorar e Relatar dor); e 4 comuns à díade (Fala livre; Pedir; Perguntar; 

Responder). Identificou-se 1458 ocorrências de categorias em todas as sessões, agrupadas 

em 653 episódios interativos (taxa=2,2).  Nas três primeiras sessões a criança apresentava 
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alta taxa de respostas de perguntar (1ª sessão=0,83; 3ª sessão=1) e colaborar (2ª 

sessão=0,4), no entanto, essas tinham a função de esquiva, e as sessões não foram 

finalizadas. Na 4ªsessão, a CF foi utilizada nas rotinas anestésicas e preparo, e a criança 

passou a rejeitar (0,09-0,15) e chorar (0,18). Na 5ª sessão, observou-se o mesmo padrão 

das 3 primeiras sessões. Na 6ª sessão, os usos da CF, nas rotinas anestésicas e preparo, 

desencadearam respostas de choro (0,11-0,23) e rejeição (0,3-0,6). Na 7ª sessão, o 

tratamento foi realizado sem CF, com emissão de choro e rejeição (baixa frequência). 

Pode-se observar dois efeitos da CF sobre o responder da criança, 1º) na ocorrência de 

respostas emocionais e de contra controle (aumento de rejeição e choro), e 2º) na 

supressão dessas respostas de resistência na 7ªsessão. A CF permitiu a execução dos 

procedimentos, mas aumentou a aversividade da sessão. Sugere-se que estudos futuros 

analisem procedimentos de manejo pautados em reforço positivo. 
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1567 - AVALIAÇÃO DO EFEITO DA QUETAMINA SOBRE O MODELO DE 

ESTRESSE MODERADO CRÔNICO: DADOS PRELIMINARES  

 

RAPHAEL NUNES TEIXEIRA; DANIELE TAMIRES BUENO; GABRIELA 

STRAFOLINO EBURNEO; PIETRO BRUNIALTI TAVARES; FÁBIO LEYSER 

GONÇALVES.  

FACULDADE DE CIÊNCIAS - UNESP, BAURU - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Depressão; CMS; Quetamina  

 

Sob um olhar comportamental a função reforçadora de estímulos sempre esteve ligada 

aos transtornos depressivos. Alguns autores apontam para a baixa taxa de reforços 

contingentes como base para a compreensão desses transtornos. Outros autores propõem 

que as alterações estariam na diminuição de sensibilidade a estímulos reforçadores 

positivos. Diante desta perspectiva a anedonia induzida por estresse moderado crônico 

(CMS, do inglês chronic mild stress) pode ser considerado um dos melhores modelos 

animais de depressão. Em tal modelo, ratos são expostos a estressores moderados por um 

período prolongado de tempo e de maneira imprevisível como: luz estroboscópica, objeto 

estranho, garrafa vazia, privação de água, inclinação da gaiola, alojamento conjunto, 

gaiola molhada, luz contínua. Nesse período é verificada a preferência entre água e uma 

solução de sacarose (2%) ingerida no período de uma hora, uma forma simples de 

registrar a taxa de respostas em função do reforço. Os resultados encontrados nesse 

modelo indicam uma diminuição progressiva na preferência de sacarose, na medida em 

que o animal é submetido ao regime de estresse. Os efeitos do CMS podem ser revertidos 

através da administração crônica (por volta de quatro semanas) de antidepressivos. Um 

antagonista do receptor NMDA, quetamina, tem mostrado grande potencial no tratamento 

de depressão. O objetivo do presente trabalho é avaliar o efeito da quetamina (10mg/kg, 

em aplicação única, ip) sobre a preferência de sacarose em dois grupos de 5 ratos machos, 

de linhagem Wistar, um exposto ao CMS e outro como grupo controle. Os resultados 

preliminares indicaram ausência do efeito do CMS. Análise de Variância de medidas 

repetidas indicou um efeito significativo da condição de droga com p<0,09. Indicando 

uma diminuição da preferência por sacarose sob efeito agudo da quetamina. Embora o 
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CMS não tenha demonstrado efeito, os dados contribuem para uma melhor compreensão 

dos efeitos da quetamina. 
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1571 - “SPACE ABILITY: FAZENDO CONTATO COM ALIENS”: ENSINO DE 

HABILIDADES SOCIAIS ACADÊMICAS  

 

RAISSA ROBERTI BENEVIDES; SILVIA REGINA DE SOUZA.  

UEL, LONDRINA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Jogo Educativo; Habilidades Sociais; Design de Jogos  

 

Jogos educativos são eficazes no ensino de comportamentos complexos. O design 

iterativo pode ser usado enquanto procedimento na confecção dos jogos pois permite que 

as decisões de design sejam tomadas com base na experiência de jogar. Um protótipo do 

jogo é criado a fim de testar a experiência dos jogadores, que fornecem feedbacks quanto 

à jogabilidade, engajamento e objetivos de ensino. Este trabalho objetiva apresentar o 

processo de confecção e o jogo cooperativo de tabuleiro “Space Ability: Fazendo contato 

com Aliens”, desenvolvido de acordo com o design iterativo e que tem por finalidade o 

ensino de habilidades sociais acadêmicas a crianças de 9 a 12 anos. O jogo é composto 

por cinco discos: o disco central (universo) e laterais (planetas de ensino e teste). Cada 

planeta de ensino possui um conjunto de comportamentos-objetivo que pretende ensinar. 

No início da partida, o peão dos jogadores é posicionado no centro do universo. Os 

jogadores (mínimo dois) devem decidir qual dos planetas visitar e caminham com o peão 

por meio da rolagem do dado. Em cada planeta de ensino devem solucionar missões e 

retornar ao disco universo. Ganham a partida se retornarem para o universo com mais 

estrelas do que quando iniciaram. Pretende-se por meio do jogo criar situações de 

aprendizagem de desempenho social por meio da escolha de respostas adequadas para 

cada uma das situações especificadas durante a realização das missões. Jogos educativos 

têm demonstrado ser uma boa estratégia para o ensino de diferentes comportamentos e o 

procedimento iterativo adequado para testagem e aprimoramento do jogo. 

 

P - 149 - SESSÃO DE PAINÉIS 2 09/09/2016 de 10:00 às 11:30, ÁREA DE 

PAINÉIS  

 

1574 - REFORÇAMENTO NÃO CONTINGENTE E APRENDIZAGEM NO 

DELAYED MATCHING TO SAMPLE EM SAPAJUS SP.  

 

TAMYRES LEAL; ANA LEDA BRINO; FERNANDO ALLAN DE FARIAS 

ROCHA.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELEM - PA - BRASIL.  

Palavras-chave: Delayed matching to sample; Sapajus sp.; Reforçamento não 

contingente  
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O presente projeto se dedica ao mapeamento de variáveis relevantes ao desempenho no 

Delayed-Matching-to-Sample (DMTS), que serve de base para estudos que avaliam 

déficits de memória. Estudos prévios neste laboratório, desenvolvidos com macacos-

prego, buscaram verificar efeitos do aumento do atraso e do intervalo entre tentativas 

(IET) sobre o desempenho no DMTS. Os resultados indicaram que quando o atraso é 

aumentado, o desempenho do sujeito tende a diminuir, mas o aumento do IET favorece a 

recuperação do desempenho. Durante o desenvolvimento desses estudos prévios, pelotas 

de 45 mg eram liberadas ao acaso durante o IET para que os sujeitos se mantivessem na 

tarefa mesmo quando atrasos e IET eram longos. Esta pesquisa teve como objetivo 

investigar especificamente os efeitos comportamentais do reforçamento não contingente 

durante o IET sobre a aquisição de desempenho com estímulos desconhecidos. Uma 

tentativa de DMTS começa com a apresentação de um estímulo modelo; após resposta ao 

modelo, inicia-se o atraso e, após o atraso, estímulos de comparação são apresentados 

para que a resposta de escolha ocorra. Uma consequência programada e IET seguem 

respostas correras, e apenas o IET segue respostas incorretas. As sessões eram compostas 

por tentativas com atrasos de 1 , 5 , e 20 s e IET 30 s. A consequência reforçadora foi 

liberada durante o IET de 30 s, conforme cinco condições apresentadas randomicamente: 

early – liberação do reforçamento não contingente após 5 s do início do IET; middle – 

liberação após 15 s do início do IET; late – liberação após 25 s do início do IET; all – 

liberação após 5, 15, e 25 s do início do IET; e, none – não houve liberação de reforço 

durante o IET.  Os dados indicam que a condição late é a que apresenta maior efeito sobre 

o desempenho do sujeito nas tentativas em que o atraso máximo é apresentado. 

Futuramente, pretende-se avaliar o efeito do reforçamento não contingente sobre a 

manutenção de desempenho com conjuntos de estímulos conhecidos. 

 

P - 150 - SESSÃO DE PAINÉIS 2 09/09/2016 de 10:00 às 11:30, ÁREA DE 

PAINÉIS  

 

1348 - GRUPO DE ORIENTAÇÃO PARENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

DE INTERVENÇÃO COM GESTANTES E ACOMPANHANTES  

 

GLAUTON JOSE BARROSO UCHOA.  

UFC, CANINDE - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Intervenção em grupos; Gestantes; Educação de filhos  

 

Apesar de se basear primordialmente em intervenções com sujeito único, a Análise do 

Comportamento caminhou nos últimos anos para uma boa posição enquanto ferramenta 

norteadora de intervenção em grupos. Diante disso, durante o semestre 2016.1 realizou-

se numa instituição do setor primário dedicada à saúde da mulher, intervenções em grupo 

voltadas para usurárias do serviço, em sua maioria gestantes em acompanhamento pré-

natal, bem como acompanhantes. O grupo era constituído por demanda espontânea e 

ocorria semanalmente, com sessões de cerca de uma hora e vinte minutos, tendo como 

temas principais: orientação para educação dos filhos incluindo alternativas à punição 

corporal, e como criar e implementar regras adequadamente. Iniciando-se com 

apresentação e estimulação da participação no grupo, estabeleceu-se audiência não 

punitiva, bem como a emissão por parte dos facilitadores de mandos, demandando 
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sutilmente a participação dos membros, iniciando ainda a modelação dos 

comportamentos de participar e se posicionar no grupo, já que boa parte das usuárias do 

serviço nunca havia tido contato com grupos. No desenvolvimento manipulava-se regras 

relacionadas aos temas e vez ou outras contingências, quando alguma gestante ia 

acompanhada de crianças pequenas e era possível alguma intervenção presencial; e ainda 

exemplos dos próprios facilitadores e dos membros do grupo. Foi inserido ainda um 

folheto com as regras verbais registradas acompanhadas de exercícios e ao final situações 

com três opções de respostas cada, que funcionaram como critério de eficácia, nas quais 

as gestantes deveriam responder qual seria a resposta mais adequada e por que as outras 

duas não seriam, em função do que foi discutido no grupo. O grupo proporcionou, 

portanto, contexto tanto para o desenvolvimento das habilidades dos facilitadores, 

estagiários do serviço, bem como para a o desenvolvimento de novos comportamentos de 

cuidar e educar por parte das gestantes e acompanhantes. 
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1350 - PROJETO SALA DE ESPERA EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA: UMA 

ANÁLISE COMPORTAMENTAL  

 

LAISA SOARES DE LIMA; GLAUTON JOSE BARROSO UCHOA.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Psicologia Hospitalar; Análise Do Comportamento; Oncologia 

Pediátrica  

 

O tratamento do câncer em crianças é complexo, devido à necessidade de atender 

questões pedagógicas, sociais, emocionais e lúdicas específicas da infância. As 

intervenções em tal contexto devem visar o manejo de contingências, promovendo maior 

adaptação do paciente ao contexto aversivo em que se encontra, permitindo maior adesão 

ao tratamento. Intervenções junto aos pais e acompanhantes são necessárias, visto que 

estes funcionam como modelo para os pacientes. O objetivo do presente trabalho consiste 

na descrição de proposta de intervenção chamada Projeto Sala de Espera, o qual é 

desenvolvido em parceria do PET Psicologia UFC com a Associação Peter Pan, 

instituição parceira do Centro Pediátrico do Câncer no estado do Ceará, desde 2009, 

ocorrendo na sala de espera de procedimentos invasivos. Já que os acompanhantes se 

mostravam ansiosos por não saber/entender os procedimentos realizados no local, e os 

pacientes não dispunham de atividades para realizar durante a espera, foi-se pensado na 

apresentação de álbum seriado, composto por fotos das salas de procedimentos e 

explicações sobre os exames executados, e na disponibilização de brinquedos para as 

crianças no local. O álbum permite que os pais e acompanhantes entendam pelo que a 

criança passará, ajudando o desenvolvimento dos repertórios de como se comportar no 

contexto adequadamente e de autoconhecimento. A atividade lúdica permite que a criança 

fique sob controle de outros estímulos, diminuindo a eliciação de respondentes 

relacionados ao medo de sentir dor, à breve separação dos pais e, para crianças com idade 

avançada, ao próprio resultado do exame. O projeto teve boa aceitação pelos 

participantes, promovendo maior adesão ao tratamento e amenizando o sofrimento dos 

pacientes, além de funcionar como mais uma possibilidade de atuação de psicólogos na 
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instituição. Assim, é relevante a realização de intervenções semelhantes em instituições 

especializadas, cuja eficácia seja avaliada, alcançando os objetivos citados. 
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1370 - COMPORTAMENTO-ALVO DA INTERVENÇÃO: IDENTIFICAR 

CONTINGÊNCIAS QUE CONTROLAM SEU PRÓPRIO COMPORTAMENTO  

 

CAROLINE NUNES MAGALHÃES; OLGA MITSUE KUBO.  

UFSC, FLORIANOPOLIS - SC - BRASIL.  

Palavras-chave: Comportamento-alvo; Terapia analítico-comportamental; Análise 

funcional  

 

Uma mulher de 21 anos, estudante de nutrição em uma universidade pública, procurou, 

em 2013, o serviço de atendimento psicológico da universidade e relatou ter insônia (ficar 

angustiada, pensando nos problemas), “sentir demais” (ser mais “afetada” por seus 

problemas do que outras pessoas) e não conseguir falar de seus problemas. A análise 

funcional dos comportamentos, feita com base na queixa inicial, possibilitou identificar 

que a cliente apresentava dificuldade para identificar determinantes dos seus próprios 

comportamentos, o que produzia “problemas” na sua vida (identificava com facilidade o 

que sentia e pensava, mas não o que fazia com que pensasse e sentisse de determinada 

forma), e que ela se comportava, predominantemente, de forma a evitar situações 

aversivas em seus relacionamentos mais próximos. Caracterizado o problema, foram 

definidos os comportamentos-alvo, sendo um deles o de “identificar contingências que 

controlam seu próprio comportamento”. Para ensino desse comportamento, a terapeuta 

passou a realizar as análises funcionais junto com a cliente. A terapeuta fazia perguntas 

de maneira que a cliente percebesse e complementasse as “lacunas” no seu relato, até que 

ela fosse capaz de identificar, sozinha, as relações entre suas ações e estímulos 

antecedentes e consequentes a elas. Como resultado, a cliente foi capaz de avaliar que sua 

queixa de “sentir demais” era uma regra (a respeito do seu próprio comportamento) que 

surgiu em função de consequências aversivas que foram apresentadas em diversas 

situações, ao relatar seus sentimentos às pessoas mais próximas a ela, e que a essa regra 

diminuía a probabilidade de ela “falar sobre seus problemas” (outra queixa). A cliente 

relatou também redução na frequência de episódios de insônia à medida que passou a 

analisar e modificar seu próprio comportamento. A aprendizagem desse comportamento 

foi condição para ela responder de forma a alterar, de fato, a condição aversiva e não mais 

fugir ou se esquivar dela. 
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1434 - CONTANDO PONTOS E MULTIPLICANDO RELAÇÕES SAUDÁVEIS: 

MANUAL DE SISTEMA DE FICHAS PARA EDUCADORES  

 

LARISSA LUZIA OLIVEIRA; STEFFANY ROCHA SILVA; ANA CARINA 
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STELKO PEREIRA.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: formação de professores; indisciplina escolar; sistema de fichas  

 

Sabe-se da importância do planejamento de contingências para a ocorrência satisfatória 

do aprendizado formal. O sistema de fichas pode ser uma boa estratégia para a instalação 

e manutenção de respostas consideradas adequadas no contexto de sala de aula. Para 

tanto, é fundamental o conhecimento acerca dessa técnica, visando alcançar os objetivos 

pretendidos. Sabendo da dificuldade dos professores em acessar esse tipo de 

conhecimento e, considerando que pode ser interessante a aplicação do sistema de fichas, 

foi elaborado um manual contendo: 1) Fundamentação teórica em que se baseia o sistema 

de fichas; 2) Modo de aplicação; 3) Sugestão de respostas a serem reforçadas e punidas; 

4) Sugestões de reforço. Considerou-se importante definir contingência, contiguidade e 

consistência, a partir de exemplos práticos, visto que a compreensão desses conceitos 

auxiliaria na administração eficaz do sistema de fichas. Mediante experiência anterior dos 

autores em contexto escolar, percebeu-se que algumas respostas emitidas pelos alunos 

tornavam o ambiente de sala de aula inadequado para um aprendizado eficaz. Desse 

modo, o manual sugere respostas alternativas a serem reforçadas para melhora no 

ambiente, bem como respostas a serem punidas. Adicionalmente, o conhecimento acerca 

da aplicação dessa estratégia não é suficiente caso o estímulo escolhido como 

consequência não seja reforçador para os alunos. Assim, o manual traz diversas sugestões 

de atividades, já testadas anteriormente, a serem utilizadas como reforçador. Este manual 

foi utilizado em um projeto de extensão que envolveu 30 alunos de 5O. Ano e o professor 

dessa turma de uma escola pública situada em região de alta vulnerabilidade social. O 

professor afirmou que o material foi atrativo, tendo-se mostrado promissor. Futuramente, 

espera-se realizar investigações acerca da relevância do material para ser divulgado 

amplamente. 
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1454 - A IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇAS: FORTE CONTROLE POR 

AUTORREGRAS E AFASTAMENTO DAS CONTINGÊNCIAS  

 

DIRCE SANCHES RODRIGUES; FLÁVIA EDUARDA PEREIRA JANUÁRIO; 

REGINA WIELENSKA.  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Autorregras; Esquiva; Terapia Analítico-Comportamental  

 

As autorregras são modeladas e mantidas por meio das contingências, e são provenientes 

de regras estabelecidas a partir de experiências vividas por outros. O sujeito pode elaborar 

suas próprias regras de forma privada ou pública. Elas podem induzir a redução da 

sensibilidade às contingências, dificultando o contato efetivo com o ambiente. Quando as 

contingências se alteram e o comportamento não, entende-se que ele é insensível às 

contingências. Com isso, objetivou-se fazer um recorte do processo terapêutico, visando 
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mostrar o quanto o comportamento governado por autorregras impede a adesão da terapia 

comportamental. O cliente apresentou comportamento verbal prolixo e teórico esotérico 

como uma maneira de fugir e esquivar-se de conteúdos aversivos numa contingência de 

reforço negativo. Esse padrão fixo de comportamento de explicar a sua forma de viver, 

foram reforçados pelo fato do cliente não ter o contato com ambientes e situações que 

evocam/eliciam comportamentos operantes/respondentes que o mesmo avalia como algo 

ruim. Durante a terapia foi tentado mostrar, que esse padrão de comportamento não 

funcionava, inclusive na construção e manutenção de relacionamentos interpessoais. No 

entanto, para isso era necessário que ele entrasse em contato com as contingências 

consideradas aversivas, mas ele tentava minimizar os aversivos invalidando as 

intervenções terapêuticas, aumentando a frequência de respostas verbais 

teórico/esotéricas. Desta forma, houve dificuldade nas intervenções também, devido o 

cliente ter acesso a reforço positivo e negativo por parte do meio social, na casa e 

familiares. Sendo assim, a ausência de interesse do cliente em modificar os padrões de 

comportamento impediu o progresso terapêutico. 
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1456 - GRUPOS DE HABILIDADES SOCIAIS: INTERVENÇÃO COM 

ADOLESCENTES EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO CEARÁ  

 

ANAHISA PEDROSA VITALINO; CAROLINE BEZERRA MORAIS; GLAUTON 

JOSE BARROSO UCHOA; INGRID ARRUDA BRITO.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: PSICOLOGIA JURÍDICA; INTERVENÇÃO EM GRUPO; 

HABILIDADES SOCIAIS  

 

É recorrentemente levantada a questão de como as práticas das medidas socioeducativas 

hoje estão falhando em cumprir a contento seu papel de socioeducar e de auxiliar os 

jovens de maneira satisfatória na convivência social, podendo-se atribuir boa parte disso 

ao caráter coercitivo e excessivamente punitivo dos centros socioeducativos. Diante 

disso, nos semestres de 2015.2 e 2016.1 realizou-se em um centro educacional de medidas 

socioeducativas sessões de grupos reflexivos baseados no modelo de intervenção 

analítico-comportamental. Foram desenvolvidas atividades previamente planejadas de 

acordo com as características do grupo, envolvendo os temas história de vida e 

desenvolvimento de habilidades sociais, tendo cada sessão duração de 1h30 semanal. Foi 

disponibilizado nos grupos audiência não punitiva e mandos demandando sutilmente a 

participação, o que contribuiu para modelação dos comportamentos de participar e se 

posicionar no grupo; bem como emissão de regras a ampliar repertório de 

comportamentos assertivos. Concomitantemente, produziu-se vínculo, compromisso e 

participação entre membros e facilitadores. No desenvolvimento, as sessões deram 

contexto para que as adolescentes desenvolvessem comportamentos relacionados com 

história de vida – repertório de autoconhecimento, autodescrição; e de habilidades sociais 

– comunicação assertiva, empatia, etc. Ao final, constatou-se alguns produtos medidos 

através de verbalizações das adolescentes, como: emissão de comportamentos adequados 

de comunicação dentro do grupo, relatos de auto-análise do próprio comportamento no 
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modelo da tríplice contingência, relatos de comportamentos de planejar o próprio futuro 

ao sair da instituição e relatos apontando o grupo como uma atividade reforçadora e 

diferente da rotina do centro. Em 2016.1 foi também possível a utilização do IHS-A para 

avaliar a eficácia da intervenção. 
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1491 - ESTUDO DE CASO EM TERAPIA ANALÍTICO COMPORTAMENTAL 

INFANTIL: O LUTO E A DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM  

 

MARINA VENTURA VENTURA DA LUZ; DEISE ROSA SCHRODER.  

UNIPAR, CASCAVEL - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Psicoterapia Infantil; Estudo de Caso; Dificuldade de Aprendizagem  

 

A psicoterapia analítico comportamental infantil é uma modalidade de atendimento 

clínico que visa propiciar mudanças no comportamento da criança. O objetivo deste 

trabalho é apresentar um relato de caso clínico de um estágio supervisionado do 4º ano 

de graduação da Universidade Paranaense, em Cascavel, Paraná. O atendimento era 

realizado 1 vez por semana, com duração de 50 minutos. M. F. (41), tia responsável do 

cliente G. (5), procurou atendimento com as seguintes queixas comportamentais 

relacionadas a seu sobrinho: nervosismo e choro excessivo, devido ao falecimento da mãe 

e alega que G. relata que irá buscar a mãe no cemitério. G. nasceu prematuro de 5 meses, 

perdeu a mãe com 1ano7m e não tem muito contato com o pai. Mas, ao decorrer das 

sessões, a terapeuta percebeu que por mais que G. falasse de sua mãe biológica, é a tia 

que desenvolve as funções maternas. Com isso, observa-se que a queixa inicial não era a 

maior dificuldade do cliente, pois, G. foi construindo o conceito de morte junto com o 

seu desenvolvimento cognitivo, e essa primeira queixa era de M.F.. Entretanto, G. 

apresentava outras demandas para serem trabalhadas, como: déficit de repertório verbal 

e dificuldade de aprendizagem. Diante dessas dificuldades, os objetivos psicoterapêuticos 

foram: desenvolver repertório verbal e estimular o desenvolvimento de G., com 

intervenções dentro e fora do consultório. Para alcançar esses objetivos, foi necessário 

ensinar o cliente a desenvolver repertório de motivação para realizar atividades 

socioeducativas, utilizando procedimentos como modelagem e reforçamento positivo. 

Como resultado, G. teve seu repertório verbal ampliado e as atividades socioeducativas 

ajudaram no seu desenvolvimento cognitivo e motor. Após as análises e os atendimentos 

realizados, conclui-se que é de extrema importância que o terapeuta não se prenda apenas 

à queixa inicial apresentada pela família, pois tal fato o impede de explorar outras 

demandas apresentadas pela criança.  
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1505 - ATENDIMENTO CLÍNICO SOB PERSPECTIVA ANALÍTICO 

COMPORTAMENTAL - DESCRIÇÃO DE CASO  
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MAYARA ZEISER ZEISER DE PAULA.  

UNIVERSIDADE PARANAENSE - UNIPAR, CASCAVEL - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: CLÍNICA; ANÁLISE FUNCIONAL; ANÁLISE DO 

COMPORTAMENTO  

 

A análise do comportamento tem o indivíduo como produto e produtor de sua história, 

dessa maneira, o terapeuta auxiliará o cliente a compreender as contingências na qual está 

inserido, e a melhor maneira de alterar o que lhe está sendo aversivo, dessa forma um dos 

objetivos da terapia é fazer com o cliente seja capaz de fazer sua própria análise funcional. 

Muitas pessoas buscam psicoterapia, pois não têm repertório comportamental para 

modificar contingências aversivas, ou estão controladas por regras falsas permanecendo 

em contingências de reforço negativo. O presente trabalho descreve o atendimento clínico 

de um jovem com dificuldades nas relações interpessoais, déficit de habilidades sociais, 

e com relacionamento conturbado, além da dificuldade de se permitir entrar em contato 

com as contingências, devido as falsas regras que controlam alguns de seus 

comportamentos. Os atendimentos foram realizados por uma estagiária de psicologia, 

dentro de um centro escola, onde utilizou-se a visão da análise do comportamento, e 

buscou-se principalmente o foco na relação terapeuta-cliente, foram um total de 10 

atendimentos. Assim, através dos relatos do cliente, relação terapêutica e análise 

funcional as intervenções foram planejadas e realizadas, dentre as intervenções realizadas 

estão o treino de habilidades sociais, treino de exposição, tarefas de casa e terapia de 

casal. O cliente apresentou algumas melhoras na questão de empatia, organização e metas 

foram estabelecidas, melhoras na comunicação, assertividade e no relacionamento 

afetivo.  
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1517 - UM ESTUDO DE CASO NA CLÍNICA ANALÍTICO-

COMPORTAMENTAL: A FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE FAZER-

DIZER  

 

ELISA TAVARES SANABIO HECK; FERNANDA CAROLINA ALVES 

CARDOSO.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, GOIANIA - GO - BRASIL.  

Palavras-chave: Terapia Analítico-Comportamental; Correspondência Dizer-Fazer; 

Análise Funcional  

 

A terapia analítico-comportamental é um dos vários tipos de abordagem psicoterápica 

que objetiva o enfrentamento dos problemas humanos. A mesma se fundamenta filosófica 

e conceitualmente no Behaviorismo Radical, além de possuir um forte embasamento 

experimental e se firmar em princípios de aprendizagem. Em um processo terapêutico 

analítico-comportamental o relato do paciente é uma das únicas fontes de acesso do 

terapeuta com os acontecimentos fora do setting e com os sentimentos e as emoções. Caso 

o relato não tenha correspondência com o que foi feito pelo paciente fora da clínica é 
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papel do terapeuta estar atento e reforçar diferencialmente quando houver a 

correspondência, proporcionar reforços naturais para que o comportamento se mantenha 

e extinguir a falta de correspondência. Para discutir a falta de correspondência no relato 

do paciente com as atividades que realiza fora da clínica é apresentada a discussão de um 

caso clínico de atendimento psicoterapêutico. O cliente apresentava no seu cotidiano 

várias relações que antes tinham caráter reforçador, no entanto, foram sendo perdidas (a 

relação com o pai e com o filho, o trabalho e o lazer dos finais de semana) e então os 

comportamentos respondentes começaram a serem reforçados socialmente, tornando-se 

operantes. Como o cliente perdeu as relações reforçadoras, passou a dar mais valor ao 

que era desagradável e todos se mostravam preocupados com ele, quando relatava o que 

estava sentindo. 
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1589 - O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS NA 

PSICOTERAPIA ANALÍTICO COMPORTAMENTAL: UM ESTUDO DE 

CASO  

 

MARIANA JANUÁRIO SAMELO1; GUILHERME GUEDES REIS2.  

1.UNIFESP - UNIP, SANTOS - SP - BRASIL; 2.UNIP, SANTOS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: HABILIDADES SOCIAIS; ASSERITIDADE; ADOLESCÊNTE  

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o emprego de intervenções voltadas 

para o desenvolvimento de habilidades sociais utilizadas no processo clínico de um caso 

com déficits de repertório assertivo. O cliente adolescente, foi atendido em uma clínica 

comunitária em sessões de periodicidade semanal. A queixa apresentada pautou-se no uso 

exagerado de computador e comportamento introspectivo. Verificou-se funcionalmente 

o repertório de fuga e esquiva de situações sociais, tendo o computador como um aliado 

para permanecer distante das relações interpessoais. Foram realizadas 11 sessões 

pautadas na abordagem Analítico Comportamental. As intervenções visaram ampliar o 

repertório comportamental em habilidades sociais do cliente, com foco no treino de 

assertividade. Foi ensinado a realização de análise funcional do seu próprio 

comportamento, observando as contingências que permeavam as suas autorregras, 

geralmente disfuncionais a respeito de sua interação com as pessoas. A identificação das 

variáveis que controlavam o seu comportamento auxiliou na modificação gradual da sua 

maneira de se relacionar com o mundo. Os resultados apontaram maior capacidade do 

cliente em lidar com situações do dia-a-dia de maneira assertiva, estabelecendo contatos 

sociais dentro e fora de casa, e a diminuição do uso do computador, o que corrobora a 

hipótese inicial. No início do processo terapêutico, o seu comportamento verbal apontava 

para uma autoimagem de extremamente tímido ao escolher a pontuação 8,5 dentre uma 

escala de 0 (nada tímido) a 10 (extremamente tímido), o que caiu para 4 no último 

atendimento, demonstrando mudanças no repertório social tanto em suas relações 

interpessoais como em seu comportamento verbal. 
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1513 - REDES SOCIAIS COMO VARIÁVEIS DETERMINANTES DO 

COMPORTAMENTO DE ESCOLHA  

 

BÁRBARA DAYSE ANTUNES BENTO1; FRANCYELE SILVA ROCHA2; 

RENATA LIMONGI FRANÇA COELHO SILVA3.  

1,2.UFG, CATALÃO - GO - BRASIL; 3.CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE 

CATALÃO, CATALAO - GO - BRASIL.  

Palavras-chave: Comportamento De Escolha; BPM; redes sociais  

 

Com o desenvolvimento tecnológico acelerado, muitas empresas têm usado as redes 

sociais como uma forma de integrar papéis de serviços e vendas para lidar com um grande 

número de consumidores. Partindo da opinião do usuário, usando a teoria da psicologia 

comportamental e seu modelo para estudo do comportamento do consumidor, o 

Behavioral Perspective Model – BPM.  Foram desenvolvidos dois estudos para alcançar 

os objetivos da pesquisa. O objetivo geral deste trabalho consistiu em verificar o efeito 

do número de alternativas na preferência de escolha bem como atributos informativos 

disponibilizados em redes sociais.  Como objetivos específicos buscou-se verificar se 

alunos universitários compram pela internet e se marcas e produtos influenciam escolhas 

de compra e identificar a opinião de estudantes universitários sobre a compra de produtos 

pela internet e a opinião de consumidores sobre produtos disponibilizados em redes 

sociais. Para isso foram feitos dois estudos: Na fase 1 foram aplicados questionários sócio 

demográficos, já fase 2 consistiu em uma pesquisa experimental de comportamento de 

escolha. A metodologia empregada é uma pesquisa explicativa e análise dos dados 

adotados é análise de conteúdo. A análise sugeriu que os alunos já têm um histórico de 

compra e o que pesa na escolha das marcas são características mais voltadas para reforços 

utilitários, e que o número de alternativas não teve grande relevância na escolha. Os dados 

obtidos neste estudo, não permitiu apontar se as redes sociais influenciam na escolha de 

compra do consumidor. E aponta que as variáveis que mais influenciaram as escolhas do 

consumidor foram os reforços utilitários e a história de aprendizagem. Sugerem-se novos 

estudos onde as marcas disponibilizadas para a análise de influência das redes sociais, 

sejam marcas desconhecidas. 
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1316 - A APRENDIZAGEM EXPERIENCIAL ATRAVÉS DA ÓTICA 

BEHAVIORISTA - UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO  

 

SHEILA WEBER MACHADO.  
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Introdução - Buscar saber os motivos pelos quais as pessoas se comportam de formas 

diferentes quando expostas a contingências similares faz com que a proposta do presente 

estudo seja deixar de agregar determinadas causalidades aos comportamentos, em favor 

de um enfoque que explicite a razão pelas quais a aprendizagem de novos repertórios 

comportamentais torna-se mais eficaz frente a mudanças de contingências acompanhadas 

de uma chamada auto percepção dos sujeitos que se comportam.Metodologia - Trabalho 

contemplado por revisão bibliográfica que procura convergir as descrições científicas 

apontadas por B. F. Skinner em seu livro, Sobre o Behaviorismo 2006/1974 e a teoria da 

aprendizagem experiencial descrita por David Kolb na obra Experiential Learning (1984). 

Conclusões - Percebeu-se que a aprendizagem experiencial é um antigo nicho do mercado 

brasileiro, sendo explorado de forma nova e lentamente em expansão por meio de projetos 

sociais e instituições que priorizam novas formas de aprender e de se comportar frente a 

estímulos rotineiros, mas que gerem outras respostas dos sujeitos expostos e das 

contingências variadas. Com baixa produção bibliográfica sobre este assunto especifico 

abre-se a possibilidade de continuidade de futuros estudos e pesquisas em tal área, para 

que o desenvolvimento pessoal e a melhoria na qualidade de vida sejam observados como 

importantes objetos de estudos, já que a ampliação de repertórios comportamentais 

obtidos através da exposição da aprendizagem experiencial posteriormente os 

generalizaria para as inúmeras contingências às quais nós, seres humanos somos 

expostos, e teríamos assim maior chance na obtenção de reforçadores positivos através 

de comportamentos operantes eficientes.  
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1409 - EFEITO DE REGRAS,PERGUNTAS E FEEDBACK SOBRE A ADESÃO 

AO TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA  

 

ARIANE PRISCILA FONSECA AZEVEDO; RONALDO TEIXEIRA JUNIOR.  

UFMS, CAMPO GRANDE - MS - BRASIL.  

Palavras-chave: Comportamento Governado por Regras; hospital público; Análise do 

Comportamento  

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) se caracteriza por ser uma condição clínica 

multifatorial com níveis elevados e sustentados da pressão arterial. Deve-se compreender 

a HAS como um problema de saúde amplo, não só enfatizando aspectos biológicos, mas 

também o estilo de vida e fatores comportamentais.  De acordo com a Análise do 

Comportamento, o uso de regras é relevante no contexto da adesão ao tratamento da HAS, 

pois estas descrevem um comportamento que deve ser emitido, seu contexto e 

consequências, sem ser necessário que o indivíduo seja exposto diretamente a uma 

contingência. Assim, perguntas e feedbacks dados por um profissional, se analisados 

como regras, também poderiam aumentar a frequência de comportamentos de adesão em 

pacientes com HAS. O objetivo deste trabalho será analisar os efeitos de regras completas 

e incompletas, perguntas e feedback sobre adesão ao tratamento da HAS. Dezesseis 

pacientes diagnosticados com HAS, com dificuldades de adesão, serão selecionados em 

um hospital público, e depois distribuídos em 4 grupos: o Grupo 1 receberá uma regra 

completa (que especifica os 3 termos da contingência) sobre adesão e informações sobre 
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o tratamento de HAS; o Grupo 2 receberá uma regra completa,  informações sobre o 

tratamento de HAS  com perguntas sobre as informações recebidas e feedback sobre o 

seguimento da regra; o Grupo 3 receberá uma regra incompleta (sem especificar 

consequências para o não seguimento) sobre adesão e  informações sobre o tratamento de 

HAS; o Grupo 4 receberá uma regra incompleta, informações sobre o tratamento de HAS 

com  perguntas e feedback. 
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1473 - BICICLETAR: PROPOSTAS DE INTERVENÇÕES ANALÍTICO-

COMPORTAMENTAIS EM UMA POLÍTICA PÚBLICA  

 

ÉVINLY SOUSA BRITO; BIANCKA BANDEIRA MIRANDA; CAROLINE 

BEZERRA MORAIS; EVELYN CRISTINA SOUSA PENAS; KYARA CINTYA 

CASTELO BARBOSA.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise do Comportamento; Mobilidade Urbana; Práticas Culturais  

 

O seguinte trabalho se propõe a analisar o funcionamento atual da política pública 

“Bicicletar” implementada na cidade de Fortaleza em setembro de 2014. Tal política tem 

o intuito de ser uma alternativa de mobilidade urbana da cidade de forma sustentável, 

além de promover saúde por meio de uma atividade física. Além da análise, o trabalho 

traz uma proposta especulativa para melhorar a política “Bicicletar”, tomando como 

referência os pressupostos teóricos da Análise do Comportamento. Buscamos, a partir 

dessa proposta, substituir o uso de controle aversivo da política pública por esquemas de 

reforçamento positivo. O reforço positivo é um meio mais efetivo de aquisição e 

manutenção do comportamento, pois além de não apresentar respondentes emocionais 

aversivos, possibilita que o comportamento continue sendo emitido mesmo na ausência 

das condições de aprendizagem. Neste trabalho foi realizada a leitura do texto da política 

bem como entrevistas com três usuários do serviço e apresenta também algumas análises 

funcionais a fim de exemplificar que tipos de processos comportamentais estão 

envolvidos no engajamento dos usuários do serviço. 
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1225 - ATUAÇÃO DO ANALISTA DO COMPORTAMENTO NA 

PSICOTERAPIA DE GRUPO  

 

DENISE MORAES LETTIERI.  

ATITUDE CURSOS, BRASILIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Psicoterapia De Grupo; Clínica; Análise Do Comportamento  
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A psicoterapia de grupo é uma importante prática clínica à disposição dos psicólogos e 

profissionais da área de saúde. No que se refere à Análise do Comportamento, no entanto, 

ela parece não ter sido amplamente divulgada. Há ainda todo um campo a ser explorado, 

podendo-se estender não apenas aos alunos e profissionais de psicologia, mas a 

psicoterapeutas e profissionais de saúde a possibilidade de virem a estudá-la e praticá-la 

com base em princípios comportamentais. Por isso é importante salientar o papel, os 

recursos e a atuação de um terapeuta de grupo e divulgar a terapia de grupo como 

ferramenta de trabalho de Analistas do Comportamento e aplicar os conceitos e recursos 

da teoria comportamental e da análise funcional nesse modelo. Vale ressaltar, que existe 

uma rica e sutil interação dinâmica entre o membro do grupo e o ambiente do grupo. Os 

membros moldam seu próprio microcosmo, que por sua vez evoca comportamentos 

defensivos característicos de cada um. Quanto mais espontânea a interação, mais rápido 

e autêntico será o desenvolvimento do grupo e isso aumenta a probabilidade de que as 

questões problemáticas centrais de todos os membros sejam evocadas e abordadas. 

Assim, torna-se imprescindível à presença de um terapeuta habilidoso, que segue seu 

método de terapia com repertórios criativos, flexíveis e competentes, ajustando as 

intervenções de acordo com as respostas e maturidade dos pacientes e do grupo como um 

todo. Um dos atributos fundamentais para o psicoterapeuta de grupo é possuir habilidade 

de desenvolver a interação e fortalecer o vínculo entre os participantes, envolvendo-os 

pelo diálogo, abordando tópicos em comum, revelando-os tanto nas semelhanças quanto 

nas diferenças, conseguindo, nesse sentido, que venham a atuar como agentes 

terapêuticos. Espera-se que o conteúdo discutido possa contribuir para o enriquecimento 

profissional dos interessados que pretendem atuar com esse modelo. 
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1493 - O TERAPEUTA COMO ESTIMULO NEUTRO E AS IMPLICAÇÕES DA 

SUA AUDIÊNCIA NAS SUAS INTERVENCÕES  

 

AMONA FERNANDES LIMA.  

ATITUDE CURSOS, BRASILIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Terapeuta; Estímulo Neutro; Audiência  

 

Ao iniciarmos a faculdade de psicologia aprendemos inúmeras regras de como os 

terapeutas devem se comportar dentro ou fora do consultório psicológico. Aprendemos 

que precisamos ser “neutros” e que não podemos influenciar ou induzir nenhum 

comportamento nos clientes. O código de ética é rigoroso e estabelece um padrão de 

conduta entre profissional e cliente pautado no respeito aos direitos fundamentais. Seguir 

algumas normas no atendimento faz parte de um trabalho minimamente ético.  A 

neutralidade do terapeuta pode ser observada e questionada sob vários aspectos. No 

trabalho será discutido o conceito de neutralidade como o comportamento de induzir 

qualquer opinião ao cliente e também levantar questões relacionadas ao comportamento 

do terapeuta na sessão. Como fala, se veste, sua empatia, seu interesse profissional no 

cliente e abordagem teórica. É certo que existem muitas questões acerca deste tema a 

serem debatidas. É possível dizer que o comportamento de prestar atenção na fala do 
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cliente, ser audiência não punitiva e ser criativo são características imprescindíveis para 

se tornar um psicólogo clinico, como também é necessário desenvolver um repertório 

especial e especifico para isso.  Falando do aspecto físico já representamos um lugar no 

ambiente. Diante dos tópicos levantados, o trabalho tem o objetivo de discutir o poder de 

influência que o terapeuta tem sobre essa relação e o cuidado que devemos ter enquanto 

terapeutas quando exercemos esse papel e as consequências das formas de audiência que 

o terapeuta prove ao cliente. 
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1568 - PRÓ-MULHER: SUBSÍDIOS DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 

PARA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  

 

HELOISA KRACHESKI TAZIMA; JAQUELINE CRISTINE BORDIN; LÍGIA 

FERNANDES DA SILVA; ANNY CAROLINE GONZALES DE SOUZA; VÂNIA 

LÚCIA PESTANA SANT'ANA.  

UEM, MARINGA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Violência doméstica; Psicoterapia analítico-comportamental; Pró-

mulher  

 

O projeto Pró-mulher oferece atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e 

às suas famílias. A importância do projeto se funda nos altos índices de violência 

observados na atualidade e nos desdobramentos negativos que tal padrão comportamental 

traz aos envolvidos e grupos sociais. O projeto tem como objetivos minimizar os efeitos 

colaterais da violência doméstica para as vítimas. Além disso, visa desenvolver medidas 

de prevenção, a partir da identificação de contingências que aumentam a probabilidade 

da ocorrência da violência e, com isso, propor alternativas que promovam mudanças. O 

projeto atua em parceria com o Instituto Médico Legal (IML), o que permite um primeiro 

contato com as vítimas, oferecendo espaço de escuta e acolhimento. Nesse momento, a 

equipe do projeto convida as vítimas para participar da psicoterapia, individual ou em 

grupo. Como resultado do grupo é possível perceber o desenvolvimento das habilidades 

sociais das participantes, que dividem experiências, reforçam e incentivam 

comportamentos adequados das demais, a exemplo, a reinserção social e no trabalho. 

Assim, as participantes têm acesso a novas fontes de reforçamento social, semelhantes 

aos que ocorrem no ambiente natural. Ao longo de um ano de execução do projeto, 

aproximadamente 50 mulheres foram beneficiadas pelos atendimentos breves. Apesar da 

divulgação do projeto por diferentes meios de comunicação, a adesão foi abaixo do 

esperado. Tendo como base o alto índice de ocorrências de violência contra a mulher, 

registradas na cidade de Maringá-PR, uma hipótese para justificar a baixa adesão é a de 

que o nível de aversividade, imediatamente após a agressão, torna mais alta a 

probabilidade da busca por auxílio. Porém, o primeiro contato com um reforço positivo 

advindo do agressor torna-se de alta magnitude, devido às operações estabelecedoras em 

vigor. Neste sentido, a terapia auxiliaria a vítima a discriminar a situação, bem como 

exercer contra controle sob o agressor. 
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CO - 168 - SESSÃO DE PAINÉIS 2 09/09/2016 de 10:00 às 11:30, ÁREA DE 

PAINÉIS  

 

1290 - DIVERTIDA MENTE: UMA ANÁLISE SOB O ENFOQUE DA TEORIA 

DO ESQUEMA  

 

MARIA CLARA CLARA FERREIRA DOS SANTOS1; ALEX VALÉRIO SANTOS2; 

TAMARA MACIEL MOREIRA3; ANA CLARA FILGUEIRAS AUBIN4.  

1,3,4.UNIVALE, GOVERNADOR VALADARES - MG - BRASIL; 2.UNIVERSIDADE 

NOVE DE JULHO, RIBEIRÃO PIRES - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Personalidade; Terapia do Esquema; Emoções  

 

Divertida mente (Inside Out) retrata a história de Riley, uma garota de 11 anos, na 

passagem da infância para adolescência, que enfrenta mudanças importantes em sua vida. 

As emoções básicas são abordadas de forma irreverente e todas possuem um papel 

importante para a sobrevivência da menina, além de lutarem pelo controle de sua mente, 

guiando suas percepções de mundo, memórias e decisões.  Neste sentido, a Terapia do 

Esquema auxilia a compreensão dos aspectos que influenciam a formação da 

personalidade. Este trabalho teve por objetivo identificar na animação Divertida mente 

elementos do desenvolvimento da personalidade de acordo com a Teoria do Esquema. 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa. Os dados foram obtidos por meio da 

observação indireta e não participante em duas etapas: assistiu-se ao filme por completo 

uma vez e ao assistir uma segunda vez, destacaram-se as cenas-chave. A análise dos dados 

foi realizada a partir da análise de discurso. Durante a infância de Riley, a partir de suas 

memórias, são formadas "ilhas", que representam necessidades emocionais fundamentais 

que sustentam sua personalidade e formam sua estrutura esquemática, como vínculos 

seguros, espontaneidade e lazer. Porém, quando muda de cidade, as influências 

ambientais afetam essa estrutura causando a manifestação de estilos de enfrentamento 

diante das ameaças. Como seus pais tinham um vínculo seguro com ela, conseguiram 

contornar os empecilhos ambientais, trazendo-a de volta para o equilíbrio emocional. 

Conclui-se que as necessidades básicas fundamentais e emocionais devem ser atendidas 

durante toda a infância para proporcionar uma base sólida para a formação da 

personalidade saudável, assim, impedindo respostas desadaptativas para lidar com 

conflitos futuros. Da mesma foram que, práticas educativas parentais positivas nas 

primeiras experiências de vida são um importante fator de proteção e prevenção aos 

transtornos de personalidade. 
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PAINÉIS  

 

1336 - BEHAVIORISMO E COGNITIVISMO:CONTEXTO HISTÓRICO, 

PRINCIPAIS CONCEITOS E BREVE ANÁLISE COMPARATIVA  

 

LIA CALLOU GOMES.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Behaviorismo; Cognitivismo; Epistemologia  
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O trabalho trata de alguns dos conceitos introdutórios das teorias behaviorista e 

cognitivista, analisando as principais semelhanças e diferenças entre ambas. A pesquisa 

bibliográfica de caráter qualitativo tem como objetivo introduzir ao leitor alguns dos 

principais conceitos do Behaviorismo e do Cognitivismo, além de apresentar o contexto 

histórico do seu desenvolvimento e as ideias de seus principais autores. Além disso, 

também objetiva analisar os pontos em comum entre as duas teorias e suas principais 

diferenças, destacando como estas afetam a prática clínica. São correlacionados conceitos 

de B. F. Skinner, Emmanuel Tourinho, Nazaré Costa, Aaron Beck e Albert Ellis, além de 

diversos outros autores da Análise do Comportamento e da Psicologia Cognitiva. Ao 

longo do texto, é feita uma análise histórica e conceitual dos behaviorismos 

metodológico, mediacional e radical, ressaltando os fatores que destacam o Behaviorismo 

Radical dentre os três modelos. Em seguida, são abordadas as principais proposições 

teóricas do cognitivismo, o contexto de seu surgimento, a Revolução Cognitiva e o 

desenvolvimento da terapia cognitiva ao longo do século XX. Mais adiante, são 

comparadas as principais noções entre cognitivismo e comportamentalismo, como visão 

de homem, modelo causal e paradigma científico. Obteve-se como conclusão da pesquisa 

que existem, de fato, diversas incompatibilidades teóricas entre cognitivismo e análise do 

comportamento, embora isso não indique, necessariamente, que ambas não possam ser 

utilizadas de forma conjunta na prática clínica. 
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1470 - OS EFEITOS DA EXTINÇÃO OPERANTE EM UM JOGO LÚDICO: UM 

ESTUDO DE CASO  

 

JOSÉ HAROLDO PIMENTEL ROCHA NETO; FRANCISCA ELANE ROCHA DE 

FREITAS; ANAHISA PEDROSA VITALINO.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Extinção Operante; Jogo Lúdico; Respondentes Emocionais  

 

Esse trabalho é resultado de um exercício realizado na disciplina de AEC e tem por 

objetivo testar a hipótese de que repetidas tentativas mal sucedidas em jogos lúdicos 

alteram para menos a probabilidade de o sujeito permanecer jogando. Para isso, foi 

proposta ao participante um jogo eletrônico lúdico de dificuldade elevada, cuja finalidade 

era mover 6 sapos (três de cada lado) de um extremo ao outro, por meio de entrelaçamento 

de ações. O exercício foi realizado com um participante do sexo feminino, 24, com 

duração de 41 minutos. As respostas do sujeito (número de tentativas somado ao número 

de acertos) foram registrada. Consideraram-se como reforço para as tentativas neste 

exercício, experiências prévias bem-sucedidas do participante com jogos lúdicos. Durante 

a realização da atividade, a participante apresentou a eliciação de respostas emocionais 

tais como tristeza, ansiedade e impaciência que foram registradas pelos aplicadores. 

Observou-se, também, que a taxa de respostas, contabilizada pelo número de tentativas, 

manteve-se aproximadamente constante, diminuindo no período próximo a desistência do 

participante. Concluiu-se que, para esse sujeito, as seguidas tentativas malsucedidas 

(ausência de reforço) reduziram a probabilidade do participante continuar tentando, 
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culminando com a desistência do jogo (extinção do comportamento de solucionar jogos 

lúdicos) com a eliciação de respondentes emocionais, corroborando a literatura que 

descreve a extinção operante como um processo no qual a frequência das respostas decaí 

a zero, após a retirada do reforço. 
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1173 - AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL E USO DE RECURSOS 

TECNOLÓGICOS  

 

STEPHANIE PINTO CANGUEIRO; MARIELE CAROLINE GIMENES; LUANA 

APARECIDA LIMA FERREIRA; LARISSA VANESSA CIVITELLI; OSWALDO 

LONGO JUNIOR.  

FACULDADES INTEGRADAS DE FERNANDOPOLIS, FERNANDOPOLIS - SP - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Saúde Mental; Tecnologia; Psicologia  

 

Introdução: As tecnologias características de cada geração servem de instrumentos para 

uma gama de finalidades. Hoje a microeletrônica tem sido usada como meio para 

interações sociais, entretenimento pessoal e grupal além de ferramentas de trabalho. 

Objetivo:  . Entender aspectos do uso de tecnologias relacionados a características 

psicossociais e da saúde em uma amostra de 300 universitários entre 18 e 25 anos, de uma 

faculdade do interior paulista. Metodologia: foram utilizados questionários elaborados 

especificamente para este trabalho, Entrevista Psicossocial e Inventário de Uso de 

Recursos Tecnológicos, aplicados após a autorização e consentimento livre e esclarecido 

dos participantes e tabulação. A partir das informações coletadas, foi avaliado 

quantitativamente cada item dos questionários de forma individual e após, cruzado dados 

de alguns itens principais ao objetivo desse trabalho. Resultados: Contrariando o senso 

comum, a área que ganha em uso/ hora é a de humanas, e é a que tem maior incidência 

de problemas de saúde relacionada à internet. Outros estudos a respeito indicam que o 

uso crescente de tecnologia provoca mudanças nos hábitos e comportamentos diários dos 

indivíduos, criando certa dependência (KING et al, 2012). Contrariando a crença de que 

jovens passam a maior parte de seu tempo utilizando aparelhos, a média nessa pesquisa 

de uso com maior porcentagem foi entre 1h à 3h por dia, e a finalidade mais demarcada 

foi a de estudo, corroborando com Bento e Cavalcante (2013) que sugerem que o uso de 

Tecnologias de Informação e Comunicação passou a ser ferramentas pedagógicas, e o 

estado deveria revisar a proibição do uso na educação. Sobre a saúde, notou-se que apesar 

de baixos índices considerados abusivos, há pessoas que já apresentam possibilidade de 

desenvolver transtornos decorrentes do uso excessivo: 9% da amostra declararam já ter 

algum tipo de transtorno relacionado ao uso abusivo de tecnologia, tais como depressão 

e dores musculares. 
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1652 - FATORES GERADORES DE ANSIEDADE EM MULHERES QUE 

RECEBEM O DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DO COLO DE ÚTERO  

 

JOSIANE DE FÁTIMA FARIAS KNAUT; CAMILA ARAUJO VALT; MARIANA 

DRABIK VIEIRA.  

UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Ansiedade; Câncer Cólo De Útero; Diagnóstico  

 

A notícia do diagnóstico de um câncer pode ser aversivo para o paciente, pois podem 

surgir problemáticas intrapsíquicas, sociais e   relacionadas à doença. Devido ao câncer 

de colo de útero ser o segundo tipo mais comum entre as mulheres, e a carência de 

pesquisas empíricas, o objetivo deste estudo foi identificar os fatores geradores de 

ansiedade relacionados ao recebimento da notícia do diagnóstico há no máximo 1 mês do 

início deste estudo. Participaram do estudo 10 mulheres, com idades entre 27 e 71 anos, 

escolaridade variada, atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em um hospital 

especializado no tratamento do câncer em Curitiba/ PR. Foi utilizado um roteiro de 

entrevista semiestruturado elaborado pelas pesquisadoras para a coleta de dados. De 

acordo com os dados obtidos 50% das mulheres relataram sentir-se ansiosas no momento 

do diagnóstico e os fatores geradores de ansiedade relatados foram os aspectos 

relacionados ao tratamento (30%), medo de morrer (10%) e medo da infertilidade (10%). 

Os outros 50% das mulheres não relataram sentir ansiedade ao receber o diagnóstico, 

porém relataram preocupações no que se refere ao procedimento e efeitos colaterais do 

tratamento. Conclui-se que para estas mulheres o diagnóstico de câncer não foi 

considerado altamente aversivo. É possível que o conhecimento, a possibilidade de cura 

e o apoio da família tenham contribuído para minimizar o impacto do diagnóstico. 

Sugere-se replicação da pesquisa com um número maior de pacientes para uma maior 

investigação referente a presença de ansiedade no momento em que o diagnóstico do 

câncer é dado. 
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RE/EC - 174 - RELATO DE EXPERIENCIA 06 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, 

CEPE 14 - ELENICE APARECIDA DE MORAES FERRARI  

 

1289 - CLINICA ESCOLA: ACOLHIMENTO - ATENDIMENTO 

PSICOLÓGICO DE URGÊNCIA.  

 

JOSELMA TAVARES FRUTUOSO; ARTHUR FERREIRA DUTRA.  

UFSC, FLORIANOPOLIS - SC - BRASIL.  

Palavras-chave: Acolhimento Psicológico;Clinica escola;Manejo Clínico  

 

O Serviço de Atenção Psicológica-SAPSI  é um centro de Psicologia aplicada, onde  são 

desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa e extensão da graduação e pós-graduação 

em Psicologia da UFSC. Público atendido:  mais de 60% trabalham e/ou estudam no 

campus universitário, destes 70% do sexo feminino e 30% masculino. Serviços 

prestados: Acolhimento; Atendimento Psicoterápico Infantil, Adolescente e Adulto; 

Atendimento Psicoterápico para Família e Casal; Atendimento Psicoterápico em Grupo; 

Atendimento para Dificuldades de Aprendizagem (PIAPE); Orientação ao 

Vestibulando, Orientação Profissional, Reorientação Profissional (LIOPE); Preparação 

para a Aposentadoria. Relato de Experiência:  em 4 sessões de Acolhimento com Maria, 

24 anos, queixa não consegue finalizar o Trabalho de Conclusão de Curso -TCC, 

cobrança excessiva dos pais para finalizar o curso, mora durante a semana com irmão e 

a prima e fins de semana com namorado, sua família é do interior do Estado. Cliente 

apresenta choro constante, falas de ideação suicida, repertório de enfretamento 

praticamente nulo, utiliza estratégias de esquiva, procrastinação em excesso, se detrais 

facilmente nas leituras relacionadas com o TCC, apresenta desmotivação com futuro da 

profissão escolhida. Déficts: conflito relacionado com o pai; dependência financeira; 

muito tempo livre, dificuldade de focar no TCC. Manejo clínico: sinalizar alta 

sensibilidade a consequências reforçadoras imediatas (Netflix, dormir o dia todo). 

Excesso de esquiva reduzindo sua autonomia em eliminar as situações aversivas 

(concluir TCC, dependência financeira) que são a base dos sintomas de depressão. 

Encerramento do Acolhimento e encaminhamentos:  contatos de clínicas sociais para 

iniciar atendimento psicológico, contatos do PIAPE e LIOP, solicitar ir na Unidade 

Básica de Saúde pedir consulta de matriciamento em Saúde Mental para verificar 

possibilidade ou não de medicação. 
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1498 - ANÁLISES FUNCIONAIS E A CONSTRUÇÃO DO PROCESSO 

TERAPÊUTICO ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL  

 

SARAH SOYER TOLENTINO; ELISA TAVARES SANABIO HECK.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, GOIANIA - GO - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise funcional; processo terapêutico;caso clínico  
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O objetivo do presente trabalho é abordar a importância das análises funcionais para a 

construção dos objetivos terapêuticos do paciente, os quais dão delineamento para o 

processo terapêutico analítico-comportamental. Para tanto, o presente trabalho apresenta 

uma discussão de um caso clínico de atendimento psicoterapêutico realizado. Os 

atendimentos tiveram duração de 50 minutos cada sessão. O processo terapêutico teve 15 

sessões, referentes aos meses de Abril a Julho de 2015. Ao longo das sessões, foram 

realizadas, investigações sobre o histórico de vida do paciente e histórico da sua queixa 

principal, falta de concentração nos estudos do mestrado em matemática, buscando 

investigar contexto em que ocorria, frequência, consequências e antecedentes deste 

comportamento e após a realização de várias análises funcionais foi apresentada ao 

paciente a análise de que a falta de concentração nos estudos seria uma consequência e 

não a causa para os problemas que o mesmo relatava. Iniciou-se um trabalho de 

investigação de situações que foram apresentadas anteriormente como antecedentes do 

comportamento de falta de concentração, como a relação com a sua namorada e com sua 

família. Assim, novos objetivos foram traçados para a terapia. Durante o processo 

terapêutico o paciente passou na prova de doutorado e mudou-se de cidade, o que não 

estava previsto no início da terapia. Não é possível afirmar por falta de dados, sob quais 

estímulos esse comportamento estava sob controle, podendo ter sido determinado desde 

aqueles estímulos que permeiam a sua história de vida até aos relacionados as análises 

funcionais feitas durante o processo psicoterapêuticos. 

 

RE/EC - 001 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 08 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, 

CEPE 14 - ELENICE APARECIDA DE MORAES FERRARI  

 

1235 - INTEGRANDO CONHECIMENTOS INTERDISCIPLINARES E 

PSICOTERAPIA NO ENFRENTAMENTO DA DEPRESSÃO  

 

RODRIGO HENRIQUE PUPPI.  

UFPR, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Depressão;Terapia Comportamental;Interdisciplinaridade  

 

A análise do comportamento se debruça há bastante tempo sobre a identificação de 

relações funcionais e tratamento do transtorno depressivo. Pesquisas identificaram 

variáveis ambientais relevantes e foram propostos modelos experimentais que tem 

contribuído para o entendimento das relações funcionais entre o organismo em 

depressão e o seu ambiente. Apesar de menos estudadas por analistas do 

comportamento, pesquisas experimentais e aplicadas em outras áreas do conhecimento 

(e.g. Nutrição, Educação Física) também mostraram resultados promissores no 

tratamento do transtorno depressivo. O uso de conhecimentos científicos de outras áreas 

pode ampliar as perspectivas de intervenções aos modelos de psicoterapias 

comportamentais já empregados. Esse estudo aborda o caso de Igor, 29 anos, 

engenheiro de uma empresa multinacional, diagnosticado com transtorno depressivo 

maior. O tratamento inicial utilizou ativação comportamental em conjunto com treinos 

discriminativo de emoções e de análise funcional. Numa segunda fase foram 

investigados os padrões alimentares, de atividades físicas, sono, exposição à luz e 

interações sociais, em conjunto Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT). Os 
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resultados foram mensurados pela aplicação das Escalas Beck e formulário de 

acompanhamento semanal ao longo da segunda fase da terapia. O paciente apresentou 

sensível melhora e entrou em remissão durante a segunda fase do acompanhamento 

psicoterapêutico, realizando em conjunto mudanças sobre sua alimentação, atividades 

físicas, exposição solar e em seu meio social. Os resultados encorajam o estudo, a 

pesquisa e o diálogo da análise do comportamento com diferentes campos profissionais 

para o enfrentamento da depressão. 

RE/EC - 001 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 10 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, 

CEPE 14 - ELENICE APARECIDA DE MORAES FERRARI  

 

1267 - RESULTADOS DE UMA INTERVENÇÃO EM CONSULTORIA: 

DESCRIÇÃO DE PADRÃO E TREINAMENTO EM UMA EMPRESA (OBM)  

 

RENAN VERMEULEN NOCETI.  

UFSC, FLORIANOPOLIS - SC - BRASIL.  

Palavras-chave: OBM;Descrição de cargos;Treinamento organizacional  

 

Foi realizada uma consultoria organizacional, com objetivos de (1) descrever o padrão 

de trabalho e (2) treinar, com base no padrão, os estoquistas do armazém de uma 

empresa de distribuição atacadista de alimentos, de médio porte, que atua na região leste 

de Santa Catarina. Os procedimentos da descrição foram: observação direta da 

operação/simulação. As atividades observadas foram registradas de forma cursiva, 

complementadas com foto, áudio e vídeo. Os registros, depois de transcritos, foram 

sistematizados na forma de descrição cursiva, complementada por análise 

comportamental, decomposição de comportamentos por graus de abrangência e 

fluxograma de processos. As descrições foram revisadas com funcionários, supervisor e 

gerente das respectivas operações, resultando no padrão final. Participaram do 

treinamento 19 sujeitos. Como procedimento, o treinamento foi realizado durante o 

turno normal de trabalho, com auxílio de um protocolo de registro de 

observação/treinamento, sinalizando imediatamente operações em conformidade ou não 

com o padrão, e complementado com orientações coletivas. Os registros pós-

treinamento foram sistematizados para verificar sua eficácia em longo prazo. O tempo 

gasto na intervenção foi registrado detalhadamente. A intervenção durou nove meses. 

Como resultado, foram descritas no padrão cerca de 1500 classes de comportamentos. 

Foi gasto um tempo total de 567 horas com observação e descrição, e 272 horas com 

programação e execução do treinamento. O padrão produzido aumentou a visibilidade 

sobre as operações da empresa, podendo, além de orientar treinamentos, subsidiar a 

atuação da supervisão, e indicar parâmetros de desempenho para orientar decisões da 

gestão. Os dados produzidos podem servir como referência para profissionais que atuam 

com OBM, estimando custos de intervenções similares, com destaque para a proporção 

entre o total de horas gastas com descrição a partir de critérios analítico-

comportamentais e o total de comportamentos descritos. 

 

RE/EC - 001 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 09 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, 

CEPE 10 - THEREZA METTEL  
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1378 - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA À CULTURA 

ORGANIZACIONAL E TECNOLOGIAS DESENVOLVIDAS NO PROCESSO.  

 

RENATA GUIMARÃES HORTA; MARINA MENDONÇA DE SOUSA.  

TROPOS LAB, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.  

Palavras-chave: cultura organizacional;análise do comportamento aplicada;tecnologia 

de aplicação da análise do comportamento  

 

Esse trabalho descreve a experiência de aplicação da análise do comportamento no 

desenvolvimento de novas práticas culturais em uma empresa de médio porte e a 

elaboração de uma nova tecnologia para facilitar a adoção da prática de planejamento de 

contingências pela liderança da empresa. O objetivo é descrever a experiência de forma 

que permita discutir os desafios de aplicação nesse contexto, compartilhar os 

conhecimentos e aprendizados do processo, assim como trazer novas reflexões geradas 

na comunidade de Análise do Comportamento. O processo de intervenção cultural 

consistiu na aplicação de uma metodologia de co-construção do diagnóstico cultural, 

acompanhamento e desenvolvimento de novas práticas dentro de grupos de lideranças e 

co-construção do plano de intervenção cultural com um grupo de 20 pessoas da 

organização, formado pelos sócios-diretores, gestor de Recursos Humanos e principais 

líderes de variadas áreas. Além da descrição do processo trabalhado, é feito um 

aprofundamento na tecnologia desenvolvida que permitiu que o planejamento de 

contingências do plano de intervenção cultural, focado nos conceitos da Análise do 

Comportamento, fosse elaborado por “leigos”, tecnologia denominada Canvas da 

Cultura. Discute-se a disseminação dos conceitos de análise do comportamento dentro 

das organizações e as consequências percebidas na mudança de comportamento da 

liderança trabalhada. Conclui-se sobre a importância do analista do comportamento em 

ambiente de aplicação variar seu comportamento e construir tecnologias que permitam 

aumentar a compreensão e aderência dessa abordagem dentro de sua área de atuação, 

aumentando, com isso, a probabilidade de sucesso de sua prática. 

 

RE/EC - 001 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 05 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, 

CEPE 10 - THEREZA METTEL  

 

1503 - O CONCEITO DE LIBERDADE FAVORECENDO O 

AUTOCONHECIMENTO NA CLINICA ANALÍTICO COMPORTAMENTAL  

 

AMONA FERNANDES LIMA.  

ATITUDE CURSOS, BRASILIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Liberdade;Autoconhecimento;Processo terapeutico  

 

Quando se discute liberdade acerca da análise do comportamento podemos dizer que 

esse conceito expressado pelo senso comum, não existe. Para nós, analistas do 

comportamento, liberdade é quando controlamos as contingências que controlam nosso 

comportamento. Dessa forma, pensamos que para controlar essas contingencias, é 
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preciso conhece-las.  Para isso é importante falar sobre outro conceito fundamental para 

essa conquista, o autoconhecimento. O autoconhecimento é um comportamento verbal 

discriminativo que significa ter conhecimento sobre si mesmo. Geralmente as pessoas 

simplesmente se comportam sem estarem atentas aos porques, ou seja, aos antecedentes 

e acabam atribuindo a causas internas do organismo, o que não traz nenhuma explicação 

e por fim nenhuma mudança. Sem estarem atentos as consequências que ocorrem, não 

conseguem discriminar a contingencia em vigor em seu próprio ambiente. Talvez por 

essa razão se considerem livres em muitos momentos, mas podem estar apenas 

insensíveis as contingências. Muitos clientes quando chegam ao consultório relatam 

como uma de suas queixas principais o fato de não se sentirem livres, e de fato isso 

acontece com frequência, porque se não soubermos identificar as variáveis e as 

contingencias que em nossa vida possam nos trazer coisas boas ou não, vamos apenas 

vivendo em qualquer contingencia sem ter conhecimento das consequências. Sem 

autoconhecimento, deixamos a vida nos levar e muitas vezes somos levados para 

lugares que não gostaríamos de estar. Ao produzirmos autoconhecimento em nossos 

clientes precisamos tomar alguns cuidados. Nós, terapeutas precisamos ficar atentos 

nesse processo que leva ao autoconhecimento-liberdade, favorecendo com que o cliente 

por si só faça suas próprias análises e diante dessas crie ocasião para comportamentos 

mais favoráveis diante das variáveis controladoras. Esse trabalho tem a finalidade de 

discutir a relação entre os conceitos de liberdade e autoconhecimento dentro do 

processo terapêutico. 

 

RE/EC - 001 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 04 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, 

CEPE 14 - ELENICE APARECIDA DE MORAES FERRARI  

 

1504 - LIVRO "QUEM MEXEU NO MEU QUEIJO?": UM INSTRUMENTO, 

MUITOS RECURSOS  

 

RAYANA LIMA BRITO.  

UNICEUB, CRUZEIRO - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Recurso terapêutico;Psicoterapia;Adultos  

 

O livro retrata a história de dois ratinhos e dois homenzinhos em busca de queijo num 

labirinto. Os quatro personagens apresentam padrões comportamentais claramente 

distintos diante das mudanças graduais no labirinto. Ao longo que a história é contada 

pode-se abordar diferentes temas na psicoterapia através de metáforas. Comportamento 

governado por regras, sensibilidade comportamental, autoconhecimento, autoconfiança, 

autoestima, autocontrole e variabilidade comportamental serão apresentados dentro da 

narrativa do livro, que poderão ser utilizados de acordo com os objetivos terapêuticos de 

cada caso clínico. 

 

RE/EC - 001 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 03 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, 

CEPE 10 - THEREZA METTEL  

 

1516 - INVESTIGAÇÃO DOS SENTIMENTOS NA ENCOPRESE INFANTIL  
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ADRIANA APARECIDA GUIRRA DO AMARAL.  

CLÍNICA ATITUDE, BRASILIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Encoprese;Comportamentos Encobertos;Análise Funcional  

 

A encoprese é um termo utilizado para denominar situações de defecação em locais 

inapropriados, quando a criança já tem idade para defecar adequadamente. Conte (1987) 

levanta uma questão importante sobre o assunto, na qual relata que é comum verificar, no 

momento em que estas queixas chegam ao consultório, que eventos situacionais ocorrem 

na vida dessas crianças, que de certa forma mantêm esses comportamentos e por 

conseqüência, dificultam a aquisição das respostas consideradas adequadas. O objetivo 

deste trabalho é identificar a partir de um estudo de caso os comportamentos encobertos 

que  fazem parte da realidade da criança que apresenta o comportamento de defecar em 

local inapropriado. Considerando que no atendimento infantil as crianças nem sempre 

sabem dizer quais as contingências que mantêm os comportamentos, destaca-se a  a 

utilização de  recursos lúdicos para facilitar essa verificação.   

 

Como estratégias para o caso, pode-se citar a solicitação de registros por parte da criança 

em relação a todas as ocorrências do defecar na roupa, com as situações em que ocorreram 

e como aconteceu. A terapeuta também utilizou de figuras sobre o corpo humano e sobre 

diversos alimentos. Além disso, foi elaborada a estratégia “Sentimentos em Jogo”. O 

trabalho realizado com esse tema surgiu diante da dificuldade da criança em emitir 

comportamentos verbais em relação aos sentimentos e da necessidade de criar um 

contexto no qual se forneçam estímulos para a emissão de respostas verbais de eventos 

privados, já que se considera a importância da expressão dos comportamentos encobertos 

para a análise funcional e para o tratamento como um todo. 

 

O uso das estratégias permitiu que a criança pensasse e identificasse os diversos 

sentimentos e compreendesse melhor as situações ambientais relacionadas aos 

sentimentos e também ao próprio comportamento queixa, afirmação que se fundamenta 

no relato da criança ao perceber em quais situações defeca na roupa. 

 

 

RE/EC - 001 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 07 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, 

CEPE 10 - THEREZA METTEL  

 

1492 - DO ISOLAMENTO SOCIAL À MUITOS AMIGOS NO FACEBOOK: UM 

RELATO DE CASO DE SUPERAÇÃO DA DEPRESSÃO  

 

HENRIQUE DO NASCIMENTO RICARDO.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA, JAGUARUNA - SC - BRASIL.  

Palavras-chave: Depressão;Terapia Comportamental;SUS  

 

Relato do caso clínico de uma senhora com idade na faixa de 60 anos, que foi atendida 
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no programa público de Saúde Mental de um município catarinense. Ela era casada. 

Trabalhava mas estava afastada por problemas de saúde. Havia sido diagnosticada com 

Depressão pelo psiquiatra. No relato verbal mencionou pensamentos suicidas, tristeza, 

falta de apetite, e isolamento social.  Disse ter abandonado todas as atividades que fazia 

na comunidade, incluindo a ida na igreja, e ao grupo de mulheres. Na análise funcional 

realizada foram identificadas sucessivas situações de punição e de extinção 

comportamental. Relatou eventos de controle aversivo exercido por sua mãe na 

infância, e conflitos recentes ocorridos com os irmãos. Indicou uma série de problemas 

de saúde e a impossibilidade de resolução diante da situação econômica e dificuldade de 

acesso à Saúde Pública. Enumerou diversas perdas de pessoas queridas do seu convívio 

social. Os objetivos terapêuticos foram desenvolver repertório de: autocuidado, quanto à 

alimentação e tratamento de saúde; contracontrole da estimulação aversiva junto aos 

familiares, em especial com os irmãos; autocontrole na emissão de respostas assertivas; 

responsabilidade junto ao grupo de mulheres da sua comunidade. Os procedimentos 

utilizados foram  modelação por meio de role-playing, modelagem por meio do 

reforçamento diferencial dos comportamentos relevantes; e caracterização das 

contingências de reforçamento em operação. Por volta da trigésima sessão, paciente já 

indicava a emissão de respostas assertivas, desenvolvimento de vínculo afetivo com os 

irmãos; participação do grupo de mulheres da comunidade. Por fim a paciente aderiu as 

redes sociais na internet e passou a relacionar-se com outras pessoas. 

 

RE/EC - 001 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 01 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, 

CEPE 10 - THEREZA METTEL  

 

1468 - PROGRAMANDO CONTINGÊNCIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE 

COMPORTAMENTOS DE ESTUDOS EM PRÉ-VESTIBULANDOS  

 

HINDIRA NAOMI KAWASAKI; STEPHANIE CRISTINE NOGUEIRA.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SAO CARLOS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Programação de contingências de ensino;Rotina de estudos;Preparação 

para o vestibular  

 

A realização do vestibular pode ser uma fonte geradora de estresse e ansiedade para pré-

vestibulandos que afetam negativamente seu desempenho ao longo do processo de 

preparação e no próprio momento do exame. Considerando que uma das variáveis que 

interferem nesse processo é a preparação do aluno para realizar esse exame, desenvolver 

habilidades de organização de rotina de estudo pode ser uma estratégia para diminuir o 

efeito do estresse e da ansiedade e aumentar a probabilidade de sucesso. Foi proposta 

uma Oficina de Preparação de Rotina de Estudos para alunos de um cursinho pré-

vestibular, cujos comportamentos-objetivo foram: Organizar ambiente de estudo; 

Avaliar rotina de estudo; Estabelecer metas de estudo e Programar rotina de estudo. 

Foram realizados seis encontros semanais com duração de uma hora e meia cada. 

Participaram da Oficina nove alunos com idades entre 16 e 25 anos. Em cada um dos 

encontros, foram realizadas atividades de caracterização dos comportamentos de estudo, 

avaliação de aspectos apropriados e inapropriados da organização da rotina de estudo, 

discussão e prática de alternativas de alteração da rotina de estudo. Os desempenhos dos 

participantes possibilitam verificar que as mudanças mais expressivas ocorreram nos 
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comportamentos: “Definir tarefas de estudo conforme tempo disponível e prioridade 

dos conteúdos”, “Selecionar estratégia de estudo de acordo com as características do 

conteúdo a ser estudado” e “Definir metas periódicas de estudo”. Informações 

fornecidas pelos participantes quanto à avaliação da qualidade da Oficina demonstram 

que a consideraram relevante e que ela contribuiu para que aprendessem a organizar 

melhor sua rotina de estudos para o vestibular. 

 

RE/EC - 001 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 02 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, 

CEPE 14 - ELENICE APARECIDA DE MORAES FERRARI  

 

1572 - TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO: REFLETINDO SOBRE 

O USO DO DIAGNÓSTICO  

 

CINTIA CAROLINE CRAVEIRO.  

INSTITUTO CONTINGENCIAR/UNIRB, PARNAIBA - PI - BRASIL.  

Palavras-chave: autismo;diagnóstico;profissionais  

 

Por diversas vezes a questão do diagnóstico é levada aos extremos, ou não se trabalha 

com diagnóstico ou tratam o diagnóstico como algo importantíssimo, um rótulo. A 

discussão do como lidar com diagnósticos, principalmente em casos de TEA se faz 

necessária uma vez que lidamos  com uma contingência social que nos leva a 

acompanhar cada vez mais casos de TEA e lidar com leis que regulamentam  esses 

acompanhamentos. Recebi uma mãe com a queixa de que o filho, de quatro anos, que se 

negava a fazer cocô, chagando a passar 15 dias sem ir ao banheiro. Diante dessa queixa 

foi realizada uma entrevista com os pais, com a professora, uma observação na escola, 

cinco sessões planejadas com a criança e uma entrevista devolutiva com os pais. Ao fim 

do processo o caso foi encaminhado ao psiquiatra infantil para a confirmação da 

hipótese diagnóstica de um caso de TEA. A partir de então o diagnóstico foi 

confirmado, o caso foi acompanhado por uma equipe multiprofissional e a descoberta 

desse diagnóstico teve inúmeras consequências positivas para a criança e para a família. 

Essa modificou a rotina em prol das intervenções com a criança, a escola compreendeu 

e viu a necessidade do treino de seus profissionais. As consequências atingiram até a 

relação do casal, pois o pai, pouco tempo depois foi diagnosticado com o espectro, o 

que nesse caso, favoreceu a reconstrução de relações familiares como um todo. Apesar 

do diagnóstico as pessoas envolvidas não foram rotuladas, a partir do trabalho familiar 

desse diagnóstico e do uso dele. A questão vai além de se ter ou não um diagnóstico, a 

questão gira em torno do uso que a equipe ou o profissional fará desse diagnóstico e 

essa discussão deve ser constante, já que temos diferenças regionais envolvidas nesse 

processo e que lidamos com contingências relacionadas à preparação prévia de 

profissionais para lidar com esse assunto. 

 

RE/EC - 002 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 01 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, 

CEPE 10 - THEREZA METTEL  

 

1148 - PSICOTERAPIA SEXUAL EM GRUPO: DIVERSIFICANDO 
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CONCEITOS E AUMENTANDO A VARIABILIDADE COMPORTAMENTAL  

 

PAULO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO.  

FACULDADE ANÍSIO TEIXEIRA, FEIRA DE SANTANA - BA - BRASIL.  

Palavras-chave: sexualidade;psicoterapia em grupo;variabilidade comportamental  

 

A sexualidade, embora confundida com o erotismo ou relação sexual em si, deve ser 

compreendida como uma dimensão inerente à natureza humana.  Seu desenvolvimento 

engloba a satisfação de necessidades básicas como o contato físico, a intimidade, 

expressão emocional e afeto. Em uma visão mais ampla, a sexualidade envolve a 

conscientização sobre o próprio corpo e a forma de se relacionar amorosamente.  Nesse 

sentido, a variabilidade da expressão do comportamento sexual corrobora para o 

desenvolvimento de relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios. O relato de 

experiência presente objetiva apresentar um  trabalho psicoterapêutico em grupo, 

realizado com cinco mulheres com queixas relacionadas a sua vida afetiva-sexual. 

Inicialmente o processo psicoterapêutico focou na história de aprendizagem sexual das 

participantes, e na discussão em como aspectos culturais da compreensão sobre a 

sexualidade podem interferir no desenvolvimento de uma vida sexual mais saudável, 

trabalhando estratégias na produção da variabilidade comportamental através da 

psicoeducação. O segundo passo, direcionou o processo psicoterapêutico para o 

desenvolvimento do comportamento assertivo em relação às necessidades afetivo-sexuais 

das clientes com os seus parceiros. O terceiro passo foi proposta a experimentação de 

técnicas de autoconhecimento corporal através da masturbação e do uso de acessórios. O 

quarto passo, tratou da intervenção de determinadas disfunções sexuais, e em como as 

participantes poderiam auxiliar seus parceiros na ocorrência de ejaculação precoce ou 

disfunção erétil. O processo completo foi constituído de 12 sessões com duração de uma 

hora e meia cada. Ao fim  das 12 sessões, as participantes relataram mudanças 

significativas em sua vida afetivo-sexual, embora uma delas tenha decidido pelo divórcio. 

Necessário a discussão da inclusão dos parceiros no processo.      

 

RE/EC - 002 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 08 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, 

CEPE 14 - ELENICE APARECIDA DE MORAES FERRARI  

 

1175 - A PRÁTICA DA PSICOLOGIA NO CENTRO CIRURGICO 

OBSTÉTRICO  

 

PATRICIA GUILLON RIBEIRO; LAIS BANDEIRA; VANESSA BALTAZAR.  

PUCPR, CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: MATERNIDADE;ANSIEDADE;PARTURIENTE  

 

A atuação da Psicologia vem alcançando um número cada vez maior de ambientes. A 

história da Psicologia da Saúde não é recente e, consequentemente, a Psicologia 

Hospitalar também tem sua atuação registrada em artigos que datam da década de 1980. 

Entretanto, pouco ainda tem se falado da atuação da Psicologia na Maternidade que 

conquistou espaço no atendimento a pacientes internadas por ocasião do nascimento de 
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seus bebês ou da Psicologia que ampliou sua prática para dentro do Centro Cirurgico 

Obstétrico no acompanhamento do processo de trabalho de parto além de outros 

procedimentos característicamente médicos. O presente trabalho tem por objetivo 

descrever e refletir a respeito da atuação de uma equipe de Psicologia no ambiente de 

um Hospital Maternidade Escola e os resultados obtidos junto à equipe de saúde, às 

pacientes e respectivas famílias no controle da ansiedade. Ao longo dos atendimentos às 

parturientes, observou-se a alta frequencia de  respostas de ansiedade no ambiente 

cirurgico. A partir da análise funcional dos atendimentos, a equipe apontou que as 

muitas dessas respostas estavam sob controle das regras ensinadas pela comunidade 

verbal dessas mulheres a respeito do processo do parto. Além disso, foi possível 

identificar a reação da equipe de saúde, muitas vezes punitiva, na interação com essas 

pacientes. A intervenção da equipe de Psicologia teve por objetivo auxiliar essas mães 

na discriminação das contingências, o uso de estratégias para controle das respostas de 

ansiedade como as técnicas respiratórias. O trabalho da Psicologia no CCO ainda está 

em curso, mas já é possível identificar modificação na interação equipe e paciente, além 

de relatos a respeito da importância da intervenção dos estagiários ao longo do trabalho 

de parto. 

 

RE/EC - 002 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 07 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, 

CEPE 10 - THEREZA METTEL  

 

1185 - QUANDO REGRAS PASSADAS NÃO SINALIZAM AS 

CONTINGÊNCIAS PRESENTES: UM ESTUDO DE CASO  

 

MICHELA RODRIGUES RIBEIRO1; LUDIMILLA ADILIA WINDER2.  

1.UNICEUB, BRASILIA - DF - BRASIL; 2.CONSULTÓRIO PARTICULAR, GOIÂNIA - 

GO - BRASIL.  

Palavras-chave: regras;contingências;terapia analítico-comportamental  

 

Com o objetivo de analisar como o comportamento pode deixar de ser controlado por 

regras discrepantes e, passar a ser controlado pelas contingências, permitindo a 

formulação de regras correspondentes às mesmas, o presente trabalho apresenta o caso 

clínico de Ana, 44 anos. Ana seguia a regra formulada pela agência controladora 

família: “você tem de cuidar dos seus irmãos”. Ela buscou terapia queixando-se de estar 

muito sobrecarregada pelas responsabilidades familiares e de trabalho e de não ter 

tempo para si mesma. Após o atendimento em terapia analítico-comportamental, no 

qual se utilizou de diferentes técnicas comportamentais, em 40 sessões, a cliente deixou 

de seguir a regra e formulou uma nova regra. A formulação de uma nova regra: “eu não 

vou mais tomar conta dos meus irmãos, (...) eles podem se virar sozinhos” foi 

acompanhada de outras mudanças comportamentais em Ana, não só no sentido de 

deixar seus familiares resolverem seus próprios problemas, mas também em incluir em 

sua rotina atividades prazerosas para si mesma. Além disso, ela passou a se comportar 

de acordo com as contingências de vida atual, sem se sentir sobrecarregada, culpada 

nem tampouco infeliz. 
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RE/EC - 002 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 05 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, 

CEPE 10 - THEREZA METTEL  

 

1300 - AUTOCONHECIMENTO COMO FERRAMENTA PARA A 

DESCOBERTA DA SEXUALIDADE  

 

ADRIANA DE OLIVEIRA.  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL, BRASILIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Homossexualidade;Autoconhecimento;Intervenção terapêutica  

 

Autoconhecimento é compreendido como o conhecimento que um indivíduo tem a 

respeito dele mesmo, tradicionalmente se estudou o autoconhecimento como uma 

descoberta de dentro para fora. Para Skinner, o autoconhecimento é fruto de um produto 

social, ou seja, a partir das interações do indivíduo com o ambiente (o que aconteceu 

antes de agirmos, nossas ações e sentimentos e as consequências produzidas), é possível 

se conhecer. Portanto, aprendemos com os outros o que fazemos, sentimos, e “o que 

somos”. No caso analisado, a cliente de 23 anos chega com a queixa principal de não ter 

certeza da sua sexualidade, se é heterossexual ou homossexual. A cliente apresentava 

ansiedade e sofrimento em relação à sua sexualidade, afirmava constantemente que não 

sabia o que queria. Sem conseguir discriminar seu próprio padrão de comportamento e 

sem compreender as contingências no qual seus comportamentos são funções, sentia-se 

e queixava-se constantemente de dúvidas a respeito de si mesma. Parte da intervenção 

terapêutica foi ampliar a capacidade da cliente de observar seu próprio comportamento e 

compreender funcionalmente os mesmos. Saber o que faz, sente e o que se é foi 

proporcionado através da ampliação do nível de autoconhecimento da cliente a respeito 

dela mesma.  Ao final de 1 ano de terapia, a sexualidade não era mais fonte de 

sofrimento, uma vez que a cliente aprendeu a discriminar claramente seus sentimentos a 

respeito da sua própria sexualidade. 

 

RE/EC - 002 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 04 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, 

CEPE 14 - ELENICE APARECIDA DE MORAES FERRARI  

 

1247 - ANÁLISE FUNCIONAL DO COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL NA 

INFÂNCIA  

 

DENISE CHAVES DE MELO PEREIRA; ADRIANA DE OLIVEIRA.  

AEUDF, BRASILIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise funcional; habilidade social ; comportamento antissocial  

 

A agressividade, seja em sua forma verbal ou física, e o descumprimento de regras 

podem ser comportamentos frequentes na infância. Os sinais dos comportamentos 

antissocial e opositor podem surgir nos primeiros anos de vida. A manifestação desses 

comportamentos pelo indivíduo pode sugerir baixa habilidade social. A escassez de 

repertório e a baixa capacidade de discriminação do ambiente pode levar a pessoa a não 

se comportar de forma adequada e assertiva. O caso analisado é de um menino de 10 
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anos que está sob a guarda do Estado em uma brigo. Sua mãe é dependente química e 

seu pai está recluso. O cliente está fazendo tratamento psiquiátrico com o uso do 

psicofármaco (risperidona) e foi encaminhado para psicoterapia. A análise realizada 

sugere que os comportamentos agressivos e antissociais podem ter sido aprendidos no 

contexto familiar desajustado. Esses comportamentos surgem quando a criança é 

contrariada ou tem que obedecer a regras.Utilizando a análise funcional, buscou-se 

compreender o repertório atual do cliente e as variáveis relacionadas aos 

comportamentos opositor e antissocial. As contingências em que o cliente foi exposto 

foram determinantes para a aprendizagem de tais comportamentos. Circunstâncias 

familiares, culturais e socioeconômicas também foram analisadas, o possibilitou a uma 

maior compreensão das contingências presentes nas interações do indivíduo. 

 

RE/EC - 002 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 10 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, 

CEPE 14 - ELENICE APARECIDA DE MORAES FERRARI  

 

1323 - BALANCEAMENTO DE CONSEQUENCIAS COMO FERRAMENTA DE 

PROMOÇÃO DA ADESÃO AO ACOMPANHAMENTO FUNCIONAL  

 

FÁBIO FREIRE LAPORTE1; JANAINA VIANA ALBERNAZ PINTOR2; ANA 

FLAVIA DE AMORIM E LEAL3.  

1.UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, BRASILIA - DF - BRASIL; 2,3.MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, BRASÍLIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: acompanhamento funcional;balanceamento de consequências;obm  

 

O acompanhamento funcional consiste em um conjunto de intervenções voltadas à 

adaptação do servidor ao seu espaço ocupacional. Dentre as intervenções possíveis, 

destacam-se a auditoria de desempenho, o levantamento de competências, análise do 

suporte organizacional, a construção de objetivos instrucionais e a mediação de 

conflitos. O acompanhamento funcional pode ser utilizado como contraposição à opção 

mais comumente adotada de colocar o servidor inadaptado à disposição para nova 

lotação. Essa segunda opção produz resultados negativos para a organização, já que o 

gestor não é capacitado em ferramentas de gestão para lidar com situações de 

inadaptação e não são oferecidas ao servidor oportunidades de aprendizagem dos 

comportamentos desejáveis. O acompanhamento funcional, no entanto, pressupõe um 

engajamento do gestor superior do servidor encaminhado ao acompanhamento e, por 

isso, envolve um custo para a chefia. Esse custo pode ser analisado em termos de 

consequências punitivas em contraposição a consequências reforçadoras para os 

comportamentos relacionados à adesão e a não adesão às intervenções do 

acompanhamento funcional. O balanceamento de consequências pode ser utilizado para 

esse fim, sinalizando para  possíveis mudanças nas consequências já existentes ou para 

acriação de novas consequências. Permite um planejamento das consequências 

disponíveis na organização e a efetiva implementação da política de gestão de pessoas. 

A presente comunicação se refere à análise e promoção da adesão ao acompanhamento 

funcional em um órgão público, por meio do balanceamento de consequências. Por se 

tratar de um ambiente cujas consequências já são em sua maioria punitivas, propõe-se a 

criação de consequências potencialmente reforçadoras para os comportamentos 

relacionados à adesão. 
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RE/EC - 002 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 09 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, 

CEPE 10 - THEREZA METTEL  

 

1377 - PLANEJAMENTO DE CONTINGÊNCIAS EM AMBIENTE DE 

DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDEDORISMO E NOVOS NEGÓCIOS.  

 

RENATA GUIMARÃES HORTA; CARLOS ALEXANDRE LIMA MELO 

FERREIRA PINTO; MARINA MENDONÇA DE SOUSA.  

TROPOS LAB, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.  

Palavras-chave: empreendedorismo;startups;análise do comportamento aplicada  

 

O  presente trabalho relata a experiência de intervenção através do planejamento de 

contingências em um programa internacional de aceleração de startups e 

desenvolvimento de empreendedores. O objetivo é descrever as práticas culturais de 

comportamento identificadas como padrão,  as intervenções propostas, e os 

comportamentos observados a partir do novo ambiente estabelecido através das 

intervenções. Conceitos como cultura e práticas culturais, comportamento social, 

planejamento ambiental e contingências entrelaçadas fazem parte do repertório acessado 

para alcançar a aplicação da Análise do Comportamento nesse contexto. Conceitos 

como empreendedorismo, startups e aceleração de startups são trazidos e trabalhados 

com o viés da Análise do Comportamento como forma de estabelecer o apropriado 

domínio do contexto da aplicação. Dentre as intervenções propostas foca-se na criação 

de um novo cargo ou função no processo de aceleração de startups que é o Agente de 

Aceleração, com a descrição de seu papel planejado frente ao desenvolvimento do 

negócio e do empreendedor. O entrelace de contingências da interação entre Agente de 

Aceleração e Empreendedor da Startup de diferentes nacionalidades é descrito como 

forma de observar os efeitos dessa intervenção, demonstrando a ampliação do repertório 

comportamental do empreendedor durante o processo. Por fim, conclui-se o sucesso de 

tal intervenção principalmente pelo fato de ter se transformado em uma prática em 

crescimento nas aceleradoras do Brasil, que passaram a adotar a figura do Agente de 

Aceleração como um papel central no processo de desenvolvimento desses novos 

negócios, mesmo não tendo o mesmo alcance planejado para o programa original. 

Adicionalmente, discute-se desafios de aplicação, descrição, comunicação e medição 

dos resultados da aplicação da Análise do Comportamento nesse contexto. 

 

 

RE/EC - 002 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 03 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, 

CEPE 10 - THEREZA METTEL  

 

1600 - ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR A FLEXIBILIDADE 

PSICOLÓGICA EM UM CLIENTE COM COMPORTAMENTOS DE ESQUIVA  

 

ZILAH SILVA BRANDÃO; RAIANA BONATTI DE SOUSA BOTÃO; AMANDA 

CAROLINA ROCHA.  

PSICC, LONDRINA - PR - BRASIL.  
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Palavras-chave: ACT;FAP;Acompanhante terapeutico  

 

Déficit no repertório comportamental de enfrentamento e tolerância emocional são 

comportamentos problema identificados em clientes que procuram psicoterapia. 

Geralmente, são resultantes de um ambiente pouco estimulante e pobre nos processos de 

modelagem e modelação de comportamentos apropriados, além do reforçamento 

negativo do comportamento de fuga/esquiva. Esse trabalho refere-se a um estudo clinico 

no qual foram utilizados princípios de modelagem durante a sessão (FAP) e 

desenvolvimento de comportamentos alternativos para lidar com a estimulação aversiva, 

tais como a aceitação emocional e o compromisso com valores de vida (ACT). A cliente 

tem 15 anos, estudante, vive com a família e foi diagnostica com transtorno bipolar. A 

paciente foi encaminhada após um episódio de ‘surto’ no qual deixou de frequentar a 

escola e paralisou suas principais atividades e apresentava comportamentos de 

automutilação e suicida.  A partir da identificação de déficits graves no repertório de 

tolerância emocional e da emissão de comportamentos refinados de esquiva, optou-se 

pela esquematização de terapia semanal e do desenvolvimento de atividades com duas 

acompanhantes terapêuticas diariamente. Os objetivos terapêuticos passaram a ser: (1) 

Fortalecer respostas relacionadas ao ‘self’; (2) Validar a emissão de tatos mas, a partir 

deles, dar condições para que ela emita respostas de solução de problema; (3) 

Estabelecer uma relação de confiança e intimidade que altere o controle exercido pelos 

estímulos dados pelas terapeutas; e (4) desenvolver um trabalho com a família que os 

preparem para a consequenciação adequada dos comportamentos de melhora, retirando 

o reforçamento (positivo ou negativo) de comportamentos de doença e/ou de 

automutilação. 

 

 

RE/EC - 002 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 02 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, 

CEPE 14 - ELENICE APARECIDA DE MORAES FERRARI  

 

1582 - INTERVENÇÃO ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL EM UM CASO 

DE CRIANÇA AUTISTA COM COMPORTAMENTOS OPOSITORES  

 

FILIPE MARTINS RAMOS.  

CENTRO PARADIGMA, GUARULHOS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: TEA;ABA;OPOSIÇÃO  

 

O objetivo deste trabalho é discorrer sobre algumas estratégias de intervenção analítico-

comportamental empregadas em atendimento clínico com uma criança autista que 

apresenta comportamentos opositores.  A intervenção aplicada à este caso, foi 

fundamentada nos princípios da Análise do Comportamento Aplicada. (Applied 

Behavior Analysis - ABA), que diz respeito ao processo ordenado de intervenções que 

resultam na modificação do comportamento. Inicialmente foi realizada a avaliação do 

repertório inicial de habilidades, bem como a análise funcional dos comportamentos 

opositores apresentados pelo cliente. Foi identificado que as respostas de oposição 

emitidas pela criança, tornaram-se barreiras para a aprendizagem e para a socialização 

com outras crianças. Posteriormente foram implementadas estratégias analítico-
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comportamentais no atendimento clínico, com o objetivo de diminuir a frequência de 

respostas de oposição e, consequentemente, aumentar a frequência de respostas mais 

cooperativas e de socialização com os pares. Para isso, foram realizadas: (1) sessões 

intensivas, de curta duração, cinco vezes por semana, no período de 5 meses; (2) 

orientação de pais em relação ao manejo comportamental apropriado para a diminuição 

das respostas de oposição; (3) orientação à equipe multidisciplinar sobre o manejo 

comportamental apropriado dentro da sessão de terapia; (4) aplicação de técnicas de 

extinção operante nas sessões terapêuticas da área da Psicologia. O resultado observado 

foi que o cliente passou a emitir comportamentos opositores com menor frequência, e 

comportamentos de cooperação com maior frequência durante as sessões, a ponto de 

reestabelecer o programa terapêutico, envolvendo outros profissionais da equipe 

multidisciplinar no caso. Além disso, o cliente apresentou melhora em seu desempenho 

social com adultos e crianças. 

 

RE/EC - 003 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 03 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, 

CEPE 10 - THEREZA METTEL  

 

1204 - INTERVENÇÃO ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL EM UM 

QUADRO DE TRICOTILOMANIA  

 

RITA DE CÁSSIA PONTE PRADO.  

FACULDADE LUCIANO FEIJÃO, SOBRAL - CE - BRASIL.  

Palavras-chave: Tricotilomania ;intervenção ;análise do comportamento  

 

O presente trabalho visa apresentar a descrição de um processo psicoterapêutico, 

realizado com uma jovem de 22 anos de idade, diagnosticada com tricotilomania desde 

os 7 anos de idade. A tricotilomania é classificada como um transtorno do controle dos 

impulsos, tendo como principal característica, o fracasso em resistir a um impulso de 

executar um ato prejudicial para si ou para terceiros. Na tricotilomania, esse impulso 

caracteriza-se pelo ato de arrancar os próprios cabelos, que podem ser arrancados de 

qualquer parte do corpo. A partir de avaliações funcionais, foi possível identificar as 

contingência envolvidas na instalação e manutenção das respostas de tricotilomania, 

onde constatou-se que na ocasião do velório do avô da cliente, a resposta de arrancar os 

cabelos, surgiu assumindo a função de fuga/esquiva de eventos privados aversivos 

naquele contexto, de modo que, até os dias atuais, tal resposta, assume esta função 

frente a contextos aversivos da vida da cliente. A partir de tal análise, foi possível a 

execução das seguintes intervenções; psicoeducação, instalação de repertório de 

enfrentamento e de resolução de problemas, Terapia de aceitação e compromisso, 

atividades de monitoramento semanal das respostas de tricotilomania,  treino de 

reversão de hábito, controle de estímulos, técnica de relaxamento. A partir destas 

intervenções, a cliente passou a descrever as relações envolvidas na instalação e 

manutenção do seu quadro, o que favoreceu a emissão de respostas de autocontrole por 

parte da cliente, o que resultou na melhora significativa do quadro. 
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RE/EC - 003 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 07 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, 

CEPE 10 - THEREZA METTEL  

 

1146 - VIVENDO NO MURO DAS LAMENTAÇÕES: UM ESTUDO DE CASO  

 

TAINÁ FEY LING WANG1; FLORENÇA LUCIA COELHO JUSTINO2.  

1.NUCLEO PARADIGMA, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2.ITCR, CAMPINAS - SP - 

BRASIL.  

Palavras-chave: assertividade;agressividade;habilidades sociais  

 

Sofia (35) era graduada em Psicologia e casada com Teonio (61) há 3 anos e meio. 

Sofia trabalhava meio turno na empresa do marido na função administrativa. Teonio era 

médico psiquiatra, tinha a sua empresa e fazia plantões em hospitais. A queixa principal 

relatada pela cliente foi a dificuldade que tinha para se relacionar com as pessoas. As 

dificuldades da cliente identificadas pela psicoterapeuta foram: déficit na emissão de 

comportamentos assertivos; repertório restrito de comportamentos de resolução de 

problemas no trabalho e nas relações interpessoais; atribuição da responsabilidade aos 

outros pelos efeitos do próprio comportamento. A partir da história de vida da cliente, 

foi possível concluir que Sofia cresceu em um ambiente coercitivo e com punições 

frequentes e intensas, produzindo comportamentos agressivos. Sofia realizou parte de 

suas escolhas por fuga-esquiva em função do controle coercitivo exercido pela família e 

não conseguiu formar laços fortes com as pessoas que conhecia ao longo de sua vida. 

Diante dessas condições, a cliente apresentava déficit na emissão de comportamentos 

que poderiam produzir reforçadores positivos. Os objetivos terapêuticos foram: ampliar 

e fortalecer repertório de comportamentos assertivos; ampliar o repertório de 

comportamentos de resolução de problemas no trabalho e nas relações interpessoais; 

diminuir a emissão excessiva de comportamentos verbais da classe cobranças ao marido 

e familiares; ampliar  a discriminação da cliente em relação às consequências aversivas 

que eram produzidas pelo seu próprio comportamento nas interações com o marido e os 

demais. Ao longo do processo psicoterapêutico, Sofia oscilava na apresentação de 

comportamentos resistentes a mudanças. Foi possível observar, posteriormente, que a 

cliente eventualmente passou a: emitir comportamentos de sensibilidade ao outro em 

determinadas situações; discriminar e se conscientizar dos comportamentos que emitia e 

das consequências que eram produzidas. 

 

 

RE/EC - 003 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 01 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, 

CEPE 10 - THEREZA METTEL  

 

1283 - GRUPO REITEGRANDO  

 

FRANCINE JULIANA BEIRO.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE, JOINVILLE - SC - BRASIL.  

Palavras-chave: drogas;adolescentes;saúde  
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Do ponto de vista psicossocial a adolescência é compreendida como um período do 

desenvolvimento importante para a consolidação de valores, experiências de novos 

comportamentos, busca por identidade, novas referências além da família, adesão a 

desafios, construção de uma nova identidade e imagem corporal. 

 

 

Os adolescentes que são encaminhados para o CAPSI, tendenciosamente, não 

compreendem a problemática do uso e abuso de SPA, haja vista que os reforçadores 

sociais e psicólogicos oriundos do comportamento aprendido geram a curto prazo maior 

desejo de utilizar a droga. Na dinâmicas de suas relações os papéis que o adolescente 

desempenha é decisivo para o desenvolvimento da sua identidade, que o levará a 

desenvolver habilidades e aptidões. O uso de SPA pode levar os adolescentes a 

perderem o contato consigo mesmo e com outros áreas, criando assim uma visão irreal 

de vida, de ser e de sociedade. Sendo assim, as mudanças inerente à fase da 

adolescência, assim como o desenvolvimento de habilidades sociais será impedida pelo 

comportamento disfuncional que encoberta outras demandas,  potencializando assim a 

desregulação emocional, baixo controle de impulsos, desajuste psicológico, entre 

outros. 

 

 

Com base nisto, o Projeto em questão tem o objetivo de criar uma espaço para obtenção 

de infomações que viabilize a aprendizagem e a conscientização sobre os fatores de 

risco e proteção ligados ao uso de SPA (pré-contempleção), assim como, a necessidade 

de perceberem-se como protagonista de sua história, visualizando a ambivalência 

gerada na tomada das decisões que podem levá-los a se reitegrar com áreas funcionais 

de sua vida. (contemplação). 

 

 

Os resultados obtidos nos anos de 2014 até hoje, gerou propostas de trabalhos criadas 

pelos próprios adolescentes, assim como, a compreensão dos efeitos do uso de 

substância psicoativa tanto na saúde dos participantes como na dinâmica familiar.  

 

 

  

 

RE/EC - 003 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 08 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, 

CEPE 14 - ELENICE APARECIDA DE MORAES FERRARI  

 

1302 - PLANOS DE SAÚDE: DESAFIOS E CONFLITOS NA ATUAÇÃO DO 

PSICÓLOGO  
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CHRISTIANE PEREIRA DA SILVA MATARA; FERNANDA CASTRO BORGES 

TRINDADE.  

UNIR, PORTO VELHO - RO - BRASIL.  

Palavras-chave: Plano de Saúde;Mercado de Trabalho;Psicologia Clínica  

 

O presente trabalho visa relatar a experiência de duas psicólogas clínica e a relação 

empregatícia com a crescente cultura dos planos de saúde no Município de Porto Velho- 

RO. Muitas clínicas se interessam pela terceirização de atendimento psicológico, 

dando  opções na contratação:  salário fixo com carteira assinada, 40 horas semanais, ou 

atendimento autônomo, podendo inclusive diminuir o tempo das sessões para aumentar 

o quantitativo mensal. Ambas psicólogas entraram no mercado de trabalho, através da 

clínica terceirizada para planos de saúde, logo após a formação. Entretanto em períodos 

diferentes, uma em 2012 e a outra em 2015. Consolidando o “sonho” de inserção do 

mercado de trabalho, visando estabilidade financeira, e a certeza de ampliar o repertório 

profissional. Contudo, essa experiência apresenta parâmetros negativos durante seu 

percurso, por exemplo: remuneração abaixo da tabela de referencia do CRP, tempo 

limitado, prejudicando a qualidade dos resultados, falta de condições em trabalhos fora 

da clínica, entre outros problemas. Mesmo assim os planos conseguem alcançar boa 

parte dos profissionais recém formados, que buscam a primeira oportunidade de 

trabalho e mantêm os que já trabalham credenciados pela “ilusão” de estabilidade 

financeira. Outro fator negativo mostra-se na relação entre os profissionais autonomos 

que se submetem a atendimentos com valores inferiores na tentativa de concorrer tanto 

com os planos quanto com  quem já está no mercado de trabalho. Esses conflitos vêm 

causando discussões calorosas com a categoria, sobre ética, valores morais e 

profissionais.   Torna-se imprescindível a discussão com todas as partes citadas, pois a 

demanda existe e é crescente, então  devem existir mais opções que conciliem com a 

realidade do mercado. 

 

RE/EC - 003 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 10 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, 

CEPE 14 - ELENICE APARECIDA DE MORAES FERRARI  

 

1270 - AVALIAÇÃO DE QUATRO “FERRAMENTAS” PARA DESCREVER 

PROCESSOS DE TRABALHO (CARGOS) NAS ORGANIZAÇÕES  

 

RENAN VERMEULEN NOCETI.  

UFSC, FLORIANOPOLIS - SC - BRASIL.  

Palavras-chave: Descrição de cargos;Decomposição de comportamentos por 

abrangência;Padrão operacional  

 

A partir de uma intervenção de consultoria organizacional, foram avaliados os 

procedimentos utilizados para descrever os processos padrão de trabalho, com objetivo 

de caracterizar as vantagens e desvantagens de cada um para descrever padrões. A fonte 

de dados examinada foi um padrão constituído de cerca de 1500 classes de 
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comportamentos, relativas a atividades operacionais executadas por estoquistas do 

armazém, produzido para uma empresa de distribuição atacadista de alimentos. Essas 

atividades foram registradas a partir de observação direta, transcritas e sistematizadas 

por meio dos seguintes procedimentos (“ferramentas”): descrição cursiva, 

complementada por análise comportamental, decomposição de comportamentos por 

graus de abrangência e fluxograma de processos. O procedimento para examinar/avaliar 

essas “ferramentas” consistiu em identificar: (a) as características mais relevantes de 

cada atividade descrita; (b) quais aspectos (relevantes) ficam mais visíveis com cada 

“ferramenta”; e (c) qual o custo de resposta de cada “ferramenta”. O resultado dessa 

avaliação foi a sistematização em uma tabela de 41 aspectos das quatro “ferramentas”, 

que constituem vantagens, desvantagens ou limitações em relação a evidenciar aspectos 

críticos das atividades de um processo de trabalho. Alguns exemplos de aspectos são: 

(1) a análise torna mais evidentes as consequências das atividades (sugerindo medidas 

de desempenho, critérios para supervisão, ou para avaliar a eficácia de treinamentos); 

(2) as tomadas de decisão ficam mais evidentes por meio de fluxograma de processos; 

(3) a descrição cursiva é a ferramenta mais rápida, e a decomposição é a mais demorada 

de executar, em relação às demais ferramentas. A sistematização resultante pode 

funcionar como um “guia” para intervenção profissional, orientando a escolha de 

quando utilizá-las ou não, a partir das características que se deseja evidenciar em uma 

descrição de processos de trabalho, e o custo envolvido em cada uma delas. 

 

RE/EC - 003 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 09 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, 

CEPE 10 - THEREZA METTEL  

 

1414 - COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR: ANÁLISE DE PERFIL SOB O 

VIÉS ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL  

 

MARINA MENDONÇA DE SOUSA; RENATA GUIMARÃES HORTA.  

UNIV FEDERAL DE MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.  

Palavras-chave: Comportamento Empreendedor;Análise de Perfil;Análise do 

comportamento aplicada  

 

O comportamento empreendedor tem sido abordado por várias áreas de conhecimento e 

embora seja um comportamento socialmente relevante por promover impactos 

econômicos e culturais ainda permanece pouco discutido na Análise do 

Comportamento.O presente trabalho relata uma experiência recente nesse âmbito, em 

um projeto de desenvolvimento para empreendedores de startups, em que esse 

comportamento foi analisado sob um viés analítico-comportamental.Por meio de 

entrevistas semiestruturadas, procurou-se investigar padrões comportamentais, história 

de contingências, a frequência de respostas empreendedoras no contexto atual, bem 

como possíveis reforçadores e aversivos, presentes nesse ambiente de inovação e de 

novos negócios. Foram definidas previamente classes de respostas a serem abordadas, 

como persistência, liderança, coragem para riscos, autoconfiança, criatividade, 

comprometimento e solução de problemas. Como resultados do projeto, uma análise foi 

apresentada aos empreendedores participantes em entrevista devolutiva e também por 

escrito, cujos dados mostraram-se relevantes, segundo relato dos mesmos, aumentando 

seu conhecimento individual sobre os múltiplos controles sob os quais se comporta. 



395 
 

Adicionalmente, foram observadas mudanças de respostas comportamentais após o 

acesso dos empreendedores às suas análises. Os profissionais responsáveis pelo 

desenvolvimento dos negócios no projeto, chamados de Agente de Aceleração, também 

tiveram acesso à análise dos perfis e como resultado dessas informações puderam se 

comportar diferentemente, interagindo de maneira mais eficiente com os participantes. 

O conhecimento dos repertórios individuais dos empreendedores permitiu um 

planejamento de contingências de reforço positivo na relação dos Agente de Aceleração 

com os empreendedores. Conclui-se, portanto, que uma análise dos perfis sob um viés 

analítico-comportamental pode ser pertinente e eficaz quando se objetiva o 

desenvolvimento de novos comportamentos da classe empreendedora. 

 

 

 

 

RE/EC - 003 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 04 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, 

CEPE 14 - ELENICE APARECIDA DE MORAES FERRARI  

 

1499 - OUÇO VOZES E VEJO VULTOS”: UM CASO EM QUE A ANÁLISE 

FUNCIONAL REVELOU UMA FALSA PSICOSE.  

 

HENRIQUE DO NASCIMENTO RICARDO.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA, JAGUARUNA - SC - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise funcional;Terapia comportamental;SUS  

 

Relato de caso clínico de uma mulher que foi assistida no programa de Saúde Mental de 

um município do interior de SC. A paciente tinha 40 anos de idade, casada, mãe de uma 

adolescente, estava afastada das atividades profissionais por recomendação psiquiátrica. 

O relato verbal da paciente era que ouvia vozes, via vultos, sentia-se perseguida, e tinha 

medo de ficar em lugares fechados.  A paciente chegava a sessão sedada.  Queixava-se 

de vários problemas de saúde, e também da relação com a mãe, com o marido e com a 

filha. Foi realizada uma análise funcional de eventos e identificado que seu repertório de 

reclamar era reforçado socialmente, e que sua mãe também o emitia. Foi identificado 

que o discurso das perseguições, e vultos também eram acompanhados de reforço 

social. Mantinha junto aos familiares baixo repertório assertivo, e seu vínculo de 

amizade estava bastante limitado. Buscou-se desenvolver com a intervenção repertório 

de: autocuidado, em especial o de controle do uso da medicação; de contracontrole da 

estimulação aversiva da mãe; de autocontrole na emissão de respostas assertivas na 

interação com a filha e com o marido; e de responsabilidade junto a algum grupo social. 

Os procedimentos utilizados foram a modelação por meio de role-playing, modelagem 

por meio do reforçamento diferencial dos comportamentos relevantes; caracterização 

das contingências de reforçamento em operação na relação familiar. Após algumas 

semanas foi possível identificar a redução dos relatos de audição de vozes e vultos na 

sessão. Depois de 15 sessões começou a emitir respostas assertivas na interação com a 

mãe, identificando o controle exercido por ela e exercendo contracontrole em 

comportamentos agressivos. Passou também a produzir mais atenção à filha e ao 

marido. Desenvolveu novos repertórios e vínculos ao entrar em um curso de estética 

feminina. 
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RE/EC - 003 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 05 09/09/2016 de 08:30 às 10:00, 

CEPE 10 - THEREZA METTEL  

 

1529 - A APLICAÇÃO DA TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO 

(ACT) NO MANEJO DA ANSIEDADE  

 

PATRICK DA SILVA CAMÊLO1; JOSÉ UMBELINO GONÇALVES NETO2.  

1.CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DE QUIXADÁ, QUIXADÁ - CE - BRASIL; 

2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SÃO CARLOS - SP - BRASIL.  

Palavras-chave: Terapia de Aceitação e Compromisso;Ansiedade;ACT  

 

Este trabalho consiste no relato de caso de uma usuária atendida no Serviço de 

Psicologia Aplicada (SPA), clínica-escola do Centro Universitário Católica de Quixadá 

(UniCatólica), Quixadá-CE, no periodo de seis meses. A cliente, Luísa (nome fictício), 

sexo feminino, 21 anos de idade, estudante universitária, superior incompleto, residente 

na região, veio ao serviço por demanda espontânea. A cliente chegou ao serviço 

trazendo uma série de queixas, mas principalmente a vivência de crises constantes de 

ansiedade que aconteciam principalmente em situações encaradas como ameaçadoras ou 

que sinalizavam algum risco para a cliente. A cliente relatava a busca por controle dos 

pensamentos e sensações típicos da ansiedade, o que aumentava ainda mais os sintomas 

ansiosos. Luísa emitia uma série de comportamentos, como pensar em coisas positivas, 

mexer no celular, pensar em outras coisas, entre outros, com o objetivo de não entrar em 

contato com as sensações ruins da ansiedade. Operacionalizando essa classe de 

comportamentos por meio de análise funcional, percebeu-se que o comportamento se 

mantinha por meio de reforçamento negativo,  gerando como consequência a evitação 

momentânea ou o atraso do contato com as sensações desagradáveis, caracterizando um 

comportamento de esquiva experiencial. Devido as características do caso, elegeu-se 

utilizar a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) e como intervenção foram 

utilizadas em sessão, metáforas com vistas a diminuir a literalidade dos eventos 

(LUCIANO et al., 2006) e promoveu-se a primeira fase da ACT, a desesperança 

criativa, com o objetivo de levar a cliente a reconhecer a ineficácia das estratégias 

utilizadas por si para controlar os pensamentos e sensações ruins. Como resultados 

alcançados destacam-se o relato da cliente de melhoria em termos de diminuição da 

frequência das crises vivenciadas e consequentemente melhoras na sua qualidade de 

vida, mudança de perspectiva adotada frente a ansiedade e emprego de ações de 

aceitação. 

 

 

RE/EC - 003 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 02 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, 

CEPE 14 - ELENICE APARECIDA DE MORAES FERRARI  

 

1624 - RELATO DE UM CASO DE AUTISMO 3ª INFÂNCIA  

 

DANIELLE CRISTINE BORGES PIUZANA BARBOSA1; MARÍLIA BEATRICCI 

PAGIO2; CAROLINE GREINER DE MAGALHÃES3; ALINE ABREU ANDRADE4.  
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1.CENTRO PARADIGMA, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL; 2.PUC MG, BELO 

HORIZONTE - MG - BRASIL; 3,4.UFMG, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.  

Palavras-chave: autismo;analise do comportamento aplicada;intervenção em dupla  

 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por déficits persistentes na 

comunicação e na interação social em múltiplos contextos e por padrões restritos e 

repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Dessa forma, intervenções com 

pessoas autistas devem buscar aumentar a frequência de ocorrência de comportamentos 

deficitários nessa população, bem como diminuir a frequência de comportamentos 

opositores ou estereotipias. Para alcançar esses objetivos, a equipe de tratamento utiliza 

os princípios da análise experimental do comportamento. Essa forma de intervenção 

deve ser individualizada e abrangente, abordando todos os domínios deficitários no 

TEA. O presente trabalho propõe apresentar um caso de autismo em um criança do sexo 

masculino de 10 anos que foi diagnosticado com TEA aos 7 anos. Na avaliação inicial 

foram identificadas características como: alto nível de rigidez, dificuldade de 

decodificar e deduzir o sentimento do outro, dificuldade de troca de turno na interação 

social e fobias específicas. Foram realizadas sessões semanais individualmente durante 

quatro meses e, posteriormente a criança iniciou o atendimento em dupla com outra 

criança de mesma idade para ampliação das metas trabalhadas. Nos atendimentos em 

dupla, foram enfocados aspectos como: ampliação da capacidade de decodificação e 

dedução dos sentimentos de terceiros, conversa com troca de turno, aumento da 

flexibilidade cognitiva e habilidades sociais de como iniciar e manter uma interação. As 

estratégias utilizadas para alcançar tais metas envolveram modelação, explicitação de 

regras para conduta social, explicitação de inferências sociais e role-play. Os resultados 

até então observados envolvem um aumento significativo da flexibilidade cognitiva e 

melhor compreensão do ambiente social, tornando-o capaz de identificar e 

contextualizar os sentimentos de outras pessoas na interação. 

 

RE/EC - 004 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 03 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, 

CEPE 10 - THEREZA METTEL  

 

1222 - TRANSTORNOS ANSIOSOS NA INFÂNCIA EM UMA VISÃO 

COMPORTAMENTAL  

 

ADRIANA APARECIDA GUIRRA DO AMARAL.  

CLÍNICA ATITUDE, BRASILIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Ansiedade;Transtorno de Ansiedade de Separação ;Terapia Analítico-

Comportamental Infantil  

 

A  apresentação será sobre a ansiedade e os transtornos que podem ser desencadeados por 

ela, focando no Transtorno de Ansiedade de Separação (TAS) e nas Fobias Específicas 

(FE), os quais mais acometem às crianças e podem vir a comprometer o seu 

desenvolvimento normal. A ansiedade é um estado humor desconfortável e de apreensão 

negativa em relação ao futuro, ou seja, uma inquietação desagradável, que envolve 

respostas cognitivas, fisiológicas e comportamentais, respostas estas que têm por objetivo 
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a proteção. No tratamento adotado pela Terapia Analítico-Comportamental Infantil 

(TACI), a criança participa ativamente do processo terapêutico, sendo que o terapeuta se 

apóia nas estratégias lúdicas a fim de favorecer a formação do vínculo com a criança; 

identificar os conceitos e as regras que governam seu comportamento; verificar sua 

relação com pessoas dos ambientes em que está inserida; identificar seus sentimentos em 

relação a si mesma, a determinadas pessoas e situações; além de treinar a solução de 

problemas cotidianos e desenvolver habilidades sociais e autoconfiança. Com o intuito 

de exemplificar a atuação do terapeuta no contexto clínico, será apresentado um caso 

referente ao tema. Como estratégia lúdica foi utilizada, nesse caso, a leitura da obra 

“Chapeuzinho Amarelo”, de Chico Buarque (2000), acrescentada de algumas 

modificações nos medos da personagem do livro, a fim de que a criança pudesse se 

identificar com os medos da Chapeuzinho. Após a realização da leitura, de uma forma 

lúdica, a criança "mandou seus medos embora", através de brincaderias como basquete 

(jogar os medos no lixo) e boliche (acertar os medos).  As intervenções ajudaram a criança 

se expor a novas contingências que alteraram seu repertório operante, no sentido que ela 

passou a ter acesso a reforçadores naturais produzidos pela resposta de enfrentamento.Os 

resultados obtidos foram positivos, no sentido de se observar  uma diminuição da 

frequência de comportamentos indesejáveis.  

 

 

 

  

 

 

RE/EC - 004 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 01 08/09/2016 de 08:30 às 10:00, 

CEPE 10 - THEREZA METTEL  

 

1180 - GRUPOS EM ENFERMARIA PSIQUIÁTRICA: ESTRATÉGIA PARA 

PROMOÇÃO DA ADESÃO AO TRATAMENTO  

 

ANNA BEATRIZ CARNIELLI HOWAT-RODRIGUES1; DENISE GONÇALVES 

MONTEIRO DUARTE2.  

1.UFRJ - MARINHA DO BRASIL, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 2.MARINHA DO 

BRASIL, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL.  

Palavras-chave: GRUPO ABERTO;ADESÃO;PSIQUIATRIA  

 

Adesão ao tratamento pode ser definida como um envolvimento ativo, voluntário e 

colaborativo do paciente que passa a emitir comportamentos que produzam resultados 

terapêuticos no sentido de controlar sua saúde/doença. A longa duração, a alta 

complexidade e as dúvidas relacionadas ao tratamento constam como os principais 

fatores para a não adesão ao mesmo. Este trabalho, pautado na Análise do 

Comportamento, teve como objetivo relatar a estrutura de atendimentos 

interdisciplinares (Psicologia e Enfermagem) em grupos abertos, realizados em 

enfermaria psiquiátrica masculina de internação de curta duração, com o objetivo de 

promover adesão ao tratamento. Utilizamos como material de análise, relatórios 
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confeccionados após cada atendimento. Os atendimentos têm duração média de 40 

minutos, ocorrem semanalmente com a participação voluntária dos pacientes internados 

e baseiam-se na comunicação qualificada e não punitiva sobre temas relacionados ao 

tratamento. A cada início de atendimento, as profissionais apresentam a estrutura do 

trabalho e solicitam a participação do grupo quanto ao tema da sessão. Os atendimentos 

promovem relato verbal de eventos internos, eventos ambientais e regras, fornecendo ao 

terapeuta informações para análise e discussão de antecedentes e consequentes que 

mantém e controlam comportamentos pré e anti adesão ao tratamento. Outros 

procedimentos de intervenção dizem respeito a: dar feedback, aconselhar, facilitar 

generalização, promover modelagem e modelação de comportamentos adequados em 

grupo. Concluímos que o trabalho têm promovido ambiente assertivo e facilitador de 

compartilhamento de informações, auxiliando os pacientes a revelarem 

sentimentos/comportamentos normalmente não compartilhados em contexto hospitalar e 

favorencedo, desta forma, a adesão ao tratamento. 

 

 

RE/EC - 004 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 07 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, 

CEPE 10 - THEREZA METTEL  

 

1245 - AS CONSEQUÊNCIAS A MÉDIO E LONGO PRAZO DA ESQUIVA: 

UMA ANÁLISE FUNCIONAL DE UM CASO CLÍNICO.  

 

DENISE CHAVES DE MELO PEREIRA; ADRIANA DE OLIVEIRA.  

AEUDF, BRASILIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Análise funcional; esquiva; comportamento  

 

O comportamento de esquiva se refere à evitação ao estímulo aversivo, nesse caso, o 

indivíduo não chega a entra em contato com o evento aversivo. Acredita-se que o 

comportamento de esquiva foi selecionado ao longo do tempo da história da 

espécie,garantindo assim sua sobrevivência. O excesso de esquiva pode resultar na 

perda de reforços positivos, pois o indivíduo evita se expor a novas contingências, o que 

resultarna diminuição da variabilidade e restrição do repertório comportamental. Por 

conseqüência, o indivíduo perde oportunidades de se engajar em contingências 

reforçadoras.O caso analisado é de um cliente homem de 22 anos, que traz como 

queixas principais dificuldades em manter relações sociais de qualidade e estabelecer 

vínculos afetivos íntimos e duradouros. Ao analisar o seu histórico familiar e cultural, 

observou-se que os seus padrões de comportamento de esquiva estão associados ao 

contexto aversivo. O padrão de comportamento de esquiva foi estabelecido inicialmente 

pela estrutura familiar desajustada, seguida de bullyingde relações sociais. Através da 

análise funcional, foi possível observar a função dos comportamentosproblemas do 

cliente, bem como as contingências que os mantêm. Além disso, essa análise 

possibilitou a compreensão das contingênciasque estabeleceu o repertório atual do 

cliente. 

 

RE/EC - 004 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 08 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, 
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1439 - A RELAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE MADRASTA-ENTEADA, SUAS 

PECULIARIDADES E OS EFEITOS NO INÍCIO DA TERAPIA.  

 

ROGÉRIA ADRIANA DE BASTOS ANTUNES.  

UNICEUB, BRASILIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: Conflito familiar ;Fuga/esquiva ;Contracontrole  

 

No consultório são comuns casos envolvendo a relação conflituosa entre 

madrasta/padrasto e seus enteados. Trata-se de relação que pode envolver expectativas de 

ambas as partes. Em alguns casos, o convívio familiar pode ser conflituoso e envolver a 

competição entre enteados e madrasta, por exemplo. Também é comum a ocorrência de 

comportamentos agressivos, sentimentos de culpa, alienação parental e o conflito em 

relação ao lugar que cada um ocupa no novo contexto familiar. Este trabalho apresentará 

um caso em que a cliente, que está em seu primeiro casamento, apresenta relação 

conflituosa com a enteada. Desde o seu casamento, a cliente tem ficado sob o controle da 

relação do seu marido com a ex-esposa deste, o que tem prejudicado o convívio e o 

diálogo familiar. A relação conflituosa baseia-se no comportamento desafiador da 

enteada, que é um estímulo discriminativo para a cliente se lembrar da ex-esposa do 

marido. Além disso, os conflitos ficam evidentes diante do repertório comportamental 

passivo de seu esposo. Comportamentos de fuga/esquiva e controle/contracontrole, ficam 

evidentes no repertório da cliente, do marido e da enteada. A intervenção está sendo 

baseada na audiência não punitiva, no questionamento reflexivo, treino de habilidades 

sociais e exposição á condições de pouco ou nenhum controle. 

 

 

 

 

RE/EC - 004 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 10 10/09/2016 de 08:30 às 10:00, 

CEPE 14 - ELENICE APARECIDA DE MORAES FERRARI  

 

1558 - TRAÇOS DE PERSONALIDADE E OBM NO SERVIÇO PÚBLICO  

 

FÁBIO FREIRE LAPORTE.  

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, BRASILIA - DF - BRASIL.  

Palavras-chave: obm;traços de personalidade;gestão por competências  

 

Com a crescente onda de pessoas interessadas em coaching no serviço público, tem se 

tornado uma constante a promoção de testes de personalidade como DISC e Myers-

Briggs e outras variações do mesmo tipo de avaliação. Esses testes muitas vezes são 

vendidos dentro dos cursos como parte necessária de um programa de coaching nas 

organizações. Essas ferramentas sinalizam para uma gestão de pessoas orientada pelos 

traços de personalidade dos servidores, e são vendidos como ferramentas eficazes para a 
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seleção e lotação de pessoal. O Volume 22 do JOBM apresenta uma série de 

argumentos contra e a favor da abertura da OBM para o diálogo com as teorias de traços 

de personalidade. Nessa apresentação são trazidas evidências sobre a relação entre 

ferramentas de seleção e o desempenho no trabalho. Também são discutidos potenciais 

benefícios relatados pelos que advogam pela utilização desse tipo de teste, e 

principalmente, os riscos para a atuação do psicólogo organizacional, com enfoque em 

um caso concreto no serviço público. Os testes de personalidade são apontados como 

potencialmente danosos à entrada da OBM nas organizações públicas no Brasil, e a 

gestão por competências é indicada como uma ferramenta mais coerente com os 

pressupostos da análise do comportamento. 

 

RE/EC - 004 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 04 08/09/2016 de 15:20 às 16:50, 

CEPE 14 - ELENICE APARECIDA DE MORAES FERRARI  

 

1628 - RELATO DE UM CASO DE AUTISMO NA IDADE ADULTA: 

COMORBIDADE ENTRE TEA E DEPRESSÃO  

 

MARÍLIA BEATRICCI PAGIO1; ALINE ABREU ANDRADE2; RAFAEL ABREU3; 

DANIELLE CRISTINE BORGES PIUZANA BARBOSA4.  

1,3.PUC, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL; 2,4.UFMG, BELO HORIZONTE - MG - 

BRASIL.  

Palavras-chave: Autismo;Depressão;Acompanhamento terapêutico  

 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por déficits persistentes na 

comunicação e na interação social em múltiplos contextos e por padrões restritos e 

repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Dessa forma, intervenções com 

pessoas autistas devem buscar aumentar a frequência de ocorrência de comportamentos 

deficitários nessa população, bem como diminuir a frequência de comportamentos 

opositores ou estereotipias. Para alcançar esses objetivos, os princípios da análise 

experimental do comportamento devem ser utilizados. Essa forma de intervenção deve 

ser individualizada e abrangente, abordando todos os domínios deficitários no TEA. O 

presente trabalho propõe apresentar um caso de autismo em um cliente do sexo 

masculino na fase de transição da adolescência para a idade adulta. O cliente não 

recebeu diagnóstico de autismo na infância, por isto não foi submetido a intervenção 

precoce. Foi realizada avaliação inicial, na qual constatou-se inabilidade social e 

depressão moderada. Os enfoques terapêuticos propostos a partir da avaliação inicial 

foram: ativação comportamental, aumento da quantidade de interações sociais, aumento 

da auto-observação e aumento da dedução de pensamentos e sentimentos dos outros. O 

tratamento dos sintomas depressivos foi priorizado, com ênfase no uso correto da 

medicação e na ativação comportamental. Após a diminuição dos sintomas de 

depressão, iniciou-se um trabalho mais voltado para os traços do TEA. A fim de 

alcançar estes resultados foram realizadas sessões de psicoterapia individual semanal e 

acompanhamento terapêutico duas vezes por semana. O acompanhamento terapêutico 

teve como objetivos principais a ativação comportamental e o treino de habilidades 

sociais em ambiente natural, através dos procedimentos de modelagem e modelação. Os 

resultados após 8 meses de trabalho foram: melhora significativa do quadro depressivo 

e aumento da quantidade e da qualidade das interações sociais. 
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RE/EC - 005 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 08 09/09/2016 de 14:30 às 16:00, 

CEPE 14 - ELENICE APARECIDA DE MORAES FERRARI  

 

1306 - BEHAVIORISTAS EM TERRAS MENTALISTAS  

 

CHRISTIANE PEREIRA DA SILVA MATARA.  

FIMCA, PORTO VELHO - RO - BRASIL.  

Palavras-chave: behaviorismo;prática cultural;disseminação da Análise do 

comportamento  

 

O presente trabalho visa relatar a importância de um “idealista” na construção de uma 

nova prática cultural.  Estabelecer o behaviorismo radical nas instituições acadêmicas 

do Município de Porto Velho (RO) e conquistar adeptos parecia uma missão quase 

impossível em 2008, pois as correntes teóricas vigentes eram e ainda são 

predominantemente mentalistas. Entretanto, com a introdução de novas instituições 

(particulares) cresceu a necessidade de novos profissionais. Com o aumento de variáveis 

surgem mudanças no ambiente social dos indivíduos que se sujeitam à cultura em 

conflito. Sendo assim, com a chegada do primeiro Mestre em Psicologia 

Comportamental em Rondônia (2008), e hoje o primeiro Doutor, as instituições 

ganharam uma nova visão de mundo e de Homem através da introdução do 

Behaviorismo Radical e da Análise do Comportamento. A mudança na prática cultural é 

ilustrada pelas inserções acadêmico-científicas nos últimos anos: em 2015 foi concluída 

a primeira pós graduação lato sensu em Terapia Comportamental, através da 

coordenação do mesmo precursor; nos últimos anos, graduandos e psicólogos, já 

formados na nova geração, apresentam trabalhos na ABPMC, e foi fundado o primeiro e 

humilde Centro De Atendimento De Psicoterapia Comportamental de Porto Velho - 

Conhecer. O presente trabalho é mais uma concretização dessa nova prática cultural, 

ainda em expansão e com muitos desafios a serem vencidos. Essa mudança relacionou-

se-a condições reforçadoras na relação ensino-aprendizagem, criação de operações 

estabelecedoras e a sinalização por parte deste docente da efetividade de intervenções 

baseadas em evidência, o que aumentoue manteve a probabilidade de incursão de 

estudantes na análise do comportamento. 
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SC - 001 - SUPEVISÃO DE CASO 1 08/09/2016 de 15:20 às 17:20, CEPE 17 - 

GERALDINA WITTER  

 

1563 - SUPERVISORAS EM AÇÃO: DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS  

 

REGINA WIELENSKA1; VERA REGINA LIGNELLI OTERO2; MALY DELITTI3; 

MIRIAM MARINOTTI4; FÁTIMA CRISTINA DE SOUZA CONTE5; ZILAH SILVA 

BRANDÃO6; PRISCILA ROSEMANN ROSEMANN7; YARA KUPERSTEIN 

INGBERMAN8.  

1.USP, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2.CLINICA ORTEC, RIBEIRÃO PRETO - SP - 

BRASIL; 3.AMBAN IPQHCFMUSP E HU-USP, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 

4.PARADIGMA, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 5.INSTITUTO CONTINUUM, 

LONDRINA - PR - BRASIL; 6.PSICC GLEBA, LONDRINA - PR - BRASIL; 7.AMBAN-

IPQHCFMUSP E CEAC, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 8.POSITIVO E IEPAC-PR, 

CURITIBA - PR - BRASIL.  

Palavras-chave: Supervisão Pública; FAP; ACT  

 

SEGUINDO A TRADIÇÃO DE EDIÇÕES ANTERIORES DE ENCONTROS DA 

ABPMC, UM GRUPO DE TERAPEUTAS E SUPERVISORAS, CUJA PRÁTICA 

PROFISSIONAL ABRANGE UMA DIVERSIDADE DE POPULAÇÕES CLÍNICAS, 

OFERECERÁ A INTERESSADOS PREVIAMENTE INSCRITOS, A 

OPORTUNIDADE DE TEREM SEUS CASOS CLÍNICOS REVISTOS À LUZ DA 

EXPERIÊNCIA DAS SUPERVISORAS. 

 

 

 

 
 




